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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητώνυποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018 Σχολείων Β/θμιας
Εκπαίδευσης , χωρικής
αρμοδιότητας, Π.Ε. Αιτωλ/νίας για το σχολικό έτος 2017-2018 , συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.366,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159 / τ.Α΄/ 06-09-2016) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Τ.Α΄/08-08-2016),
κατ' εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο
συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’ .
2. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 4309 / τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Τις 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 κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
4. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.
318/1992 (ΦΕΚ 161/τ.Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/τ.Α/26-03-2014).
5. Το άρθρο 7 και άρθρο 9 του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ Α’206/26-10-2012) – «Κύρωση της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (Α’ 171)»,
μεταφορά αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις.
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6. Τις διατάξεις του Ν.
4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52/28-02-2013)
«Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το
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Ελεγκτικό Συνέδριο».
7. Το άρθρο 9 του Ν.4350/2015 (ΦΕΚ Α’161/30-11-2015) «Κύρωση της από 26-08-2015 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες Ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α’ 102).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 9 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α/1985) «Δομή και λειτουργία
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
9. Τις διατάξεις του Ν. 4013/11 (ΦΕΚ 204/Α΄/15.9.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Τις διατάξεις των άρθρων 82 και 83 του Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,
Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 82/τ.Α΄/10-4-2012) , όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 58/τΑ΄/2012) και ειδικότερα
αυτές του άρθρου 5 , οι οποίες ορίζουν ότι η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για «Την
κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής
δημοπρασιών και διαγωνισμών, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής
και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή
δημόσιους υπαλλήλους».
12. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4274/2014 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4286/2014 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ.145Α’) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
και την αριθ. εγκύκλιο 2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του Υπουργείου
Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες και παροχή οδηγιών».
15. Την αριθ. 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών μέσω της οποίας γίνεται η
επικύρωση των αποτελεσμάτων των Περιφερειακών Εκλογών της 18ης και 25ης Μαΐου 2014,
ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι
Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2014−2019, καθώς και
την αριθ. 456/2014 διόρθωση − συμπλήρωση αυτής.
16. Την αριθ. 6302/60/09-01-2017 (Φ.Ε.Κ. 211/τ.Β΄/30-01-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει `.
17. Την αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το
χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες
πεντακόσια (2.500) ευρώ.
18. Την αριθ. 24001/11.6.2013 (ΦΕΚ 1449/Β΄/14.6.2013) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών –
Εσωτερικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από
τις Περιφέρειες»
19. Την αριθ. 40701/11.10.2013 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών – Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού «Συμπλήρωση κοινής Υπουργικής Απόφασης της 24001/11.6.2013».
(ΦΕΚ 2561/τ.Β΄/ 11-10-2013).
20. Την εγκύκλιο 25/27.12.2013 «Διευκρινίσεις επί της μεταφοράς μαθητών, σύμφωνα με την υπ'
αρ. 24001/11.6.2013 ΚΥΑ».
21. Το υπ’ αριθμ. οικ.Α54001/4235/25-9-2014 έγγραφο του υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων με θέμα «Διευκρινήσεις περί της μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων από τις
περιφέρειες κατά τα οριζόμενα της υπ’ αριθμ. 24001/2013 ΚΥΑ»
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/9-9-2015 Απόφαση «Τροποποίηση
- Συμπλήρωση της υπ'αρ. 24001/11-62018-05-17
2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (1449 Β /14-6-2013), όπως ισχύει» (ΦΕΚ 1931/ τ.Β /9-92015).
23. Την παράγραφο 4 του άρθρου 60 του Ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33/τ.Α΄/27-2-2016) με την οποία
τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμό 24001/11-6-2013 Κ.Υ.Α.
24. Την υπ’ αριθμ. 100371Δ3/15-6-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευμάτων για το “Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου προγράμματος
Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου” ΦΕΚ (2103/τ.Β΄/19-6-2017)
25. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών προσαρμόστηκε η Ελληνική Νομοθεσία στις διατάξεις των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)
26. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 / τ.Α΄/ 08-08-2016) της οδηγίας
2014/24ΕΕ , «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση».
27. Τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 / τ.Α΄/ 08-08-2016).
28. Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
29. Την παράγραφο 8 του άρθρου 63 του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/6-9-2016) με την οποία
τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμό 24001/11-6-2013 Κ.Υ.Α.
30. Την αριθ. 69641/869/14-03-2017 (ΦΕΚ 138/τ΄. Υ.Ο.Δ.Δ./23-03-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας με την οποία ορίσθηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. ο κ.
Μπράμος Παναγιώτης.
31. Την αριθ. 68/8-6-2016 (ΑΔΑ: 6ΤΞΕ7Λ6-ΞΛΓ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε.
,με την οποία εγκρίθηκε η αναγκαιότητα διενέργειας διαγωνισμού με την εφαρμογή
Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του Π.Δ.60/2007 τετραετούς διάρκειας για
την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα σχολικά έτη 2016-2017,
2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των
55.000.000,00€ ευρώ με Φ.Π.Α (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για
τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων έως 8% και της αναπροσαρμογής του
τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου έως 2%, των επιμέρους διαγωνισμών
32. Την αριθ. 741/27-06-2016 (ΑΔΑ: Ψ4ΤΔ7Λ6-7ΘΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , με την οποία εγκρίθηκε η κατάρτιση των όρων διενέργειας
διαγωνισμού με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του
Π.Δ.60/2007 τετραετούς διάρκειας για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020, συνολικού
προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 55.000.000,00€ ευρώ με Φ.Π.Α
(συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων
δρομολογίων έως 8% και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής
καυσίμου έως 2%, των επιμέρους διαγωνισμών) και η συγκρότηση Επιτροπών του ανωτέρω
διαγωνισμού.
33. Την υπ’ αριθμ. 127/31-10-2016 (ΑΔΑ:73ΠΒ7Λ6-ΓΗΑ)
απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε το ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017
34. Την υπ’ αριθμ. 35/23-2-2017 (ΑΔΑ:6ΞΟΒ7Λ6-0Ι4) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμό 127/2016 απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2017»
35. Τις υπ΄ αριθμό 1006/2016, 1044/2016 , 1045/2016 , 1121/2016 , 1213/2016 , 1312/2016 ,
1351/2016 , 1412/2016 , 1608/2016 , 1655/2016 , 22/2017, 1703/2017, 46/2017, 132/2017,
163/2017, 247/2017, 405/2017, 406/2017, 738/2017, 739/2017, 740/2017 , 975/2017 ,
1181/2017 , 1182/2017 , 1616/2017 , 1946/2017 & 1947/2017 αποφάσεις της Οικονομικής
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που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της αριθ. 184929/5247/13-7-2016 διακήρυξης για την εφαρμογή
Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του Π.Δ.60/2007 τετραετούς διάρκειας για την
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 20182019 & 2019-2020.
36. Την με αριθμό 229584/5620/08-09-2016 (ΑΔΑ : Ψ7Σ57Λ6-ΔΡΕ) διακήρυξη του 1ου Επιμέρους
Διαγωνισμού της Π.Ε. Αιτωλ/νίας στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για τη
μεταφορά μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017.
37. Την με αριθμό 325236/8357/09-12-2016 (ΑΔΑ : ΨΝΜΖ7Λ6-823) διακήρυξη του 2ου Επιμέρους
Διαγωνισμού της Π.Ε. Αιτωλ/νίας στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για τη
μεταφορά μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017.
38. Τις αριθ. 1090/2017 & 1091/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας , με τις οποίες εγκρίθηκε η λήξη των διαγωνιστικών διαδικασιών του 1ου & 2ου
επιμέρους διαγωνισμών αντίστοιχα της Π.Ε. Αιτωλ/νίας στα πλαίσια του Δ.Σ.Α. για την ανάθεση
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π.Δ.Ε. για τα σχολικά έτη 2016-2017 , 2017-2018 , 2018-2019 &
2019-2020.
39. Την δημοσίευση της αριθ. 212349/2785/31-07-2017 (6Β827Λ6-3ΗΜ) διακήρυξης του 3ου
Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο εφαρμογής δυναμικού
συστήματος αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2007 με τη διαδικασία του ανοιχτού
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (Διεθνή) άνω των ορίων, για την ανάθεση υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας για το σχολικό έτος 2017-2018 συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των
5.651.100,98€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
40. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν.4415/2016 ΦΕΚ 159/τ.Α΄/6-9-2016 «Ρυθμίσεις για
την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με
τις οποίες: «2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες: α) προέκυψαν νέες ανάγκες μετά την προκήρυξη
των διαγωνισμών, β) υπάρχουν αδιάθετα δρομολόγια για τα οποία είτε δεν υποβλήθηκαν
προσφορές είτε οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν μη κατάλληλες, γ) δεν έχουν αναδειχθεί
μειοδότες στους εκκρεμείς διαγωνισμούς, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να
παρατείνει την εκτέλεση των συμβάσεων, που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2016 για χρονικό διάστημα
έως 31.12.2016, προσαρμόζοντας τους συμβατικούς όρους στα νέα δεδομένα εκτέλεσης των
δρομολογίων, αν αυτό απαιτείται, και όπου αυτό είναι αδύνατον, να αναθέσει το σχετικό έργο με
αιτιολογημένη πράξη της, ακολουθώντας τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), με
τους ίδιους ή τροποποιημένους όρους, και κατ’ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης
της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνονται υπόψη κριτήρια οικονομικότητας και
εξασφάλισης συνθηκών γνήσιου ανταγωνισμού».
41. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4445/2016 (ΦΕΚ 236/τ.Α΄/19-12-2016), «Εθνικός Μηχανισμός
Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και
Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν.
4387/2016 (Α΄ 85) και άλλες διατάξεις», που αφορούν «Επείγουσες διατάξεις για τη μεταφορά
μαθητών - Πρόβλεψη δυνατότητας μεταφοράς προσφύγων - μεταναστών με επιβατικά οχήματα
ιδιοκτησίας Ο.Τ.Α.» σύμφωνα με τις οποίες: «1. Στην παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 (Α΄
159) η φράση «μέχρι 31.12.2016» αντικαθίσταται από τη φράση «μέχρι 30.6.2017».2. Στην παρ. 1
του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως ακολούθως: «Στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν κατέστη εφικτό από τις οικείες Περιφέρειες να προκηρυχθούν
διαγωνισμοί για τη μεταφορά μαθητών για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, οι σχετικές
δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά τη λήξη των συμβάσεων των ετών 2014-2015 και μέχρι τη
σύναψη νέων συμβάσεων κατά την κείμενη νομοθεσία, καταβάλλονται νόμιμα εφόσον ο οικείος
Περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη, αφενός την αιτιολογημένη αδυναμία προκήρυξης
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κατόπιν σχετικής απόφασης της οικείας Οικονομικής Επιτροπής.». 3. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2
του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) η φράση «για χρονικό διάστημα έως 31.12.2016»,
αντικαθίσταται από τη φράση «για χρονικό διάστημα έως 30.6.2017».4. Επιτρέπεται η μεταφορά
προσφύγων και μεταναστών με επιβατικά οχήματα ιδιοκτησίας των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, από
και προς τις δομές φιλοξενίας ή όπου αλλού κριθεί αναγκαίο, μετά από απόφαση του οικείου
Δημάρχου ή Περιφερειάρχη».
42. Την αριθ. 157/2016 (22η Συνεδρίαση στις 19.12.2016) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
με την οποία «Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017 και το
Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2017, το
οποίο συνοψίζει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017 καθώς και
τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Δ.Ε με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών
Ασθενών-Η Ελπίδα», τους πίνακες στοχοθεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και
ενσωμάτωση των πινάκων στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Δ.Ε με την επωνυμία «Ίδρυμα
Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα», όπως αναλυτικά αναφέρεται στις υπ. αριθ.
1397/2016 και 1534/2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής , η οποία αφού ελέγχθηκε ως
προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, με την υπ’ αριθμό 5581/13.1.2017 απόφαση του
ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης , όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει μεταγενέστερα.
43. Τις διατάξεις του άρθρου 108 του Νόμου 4485(ΦΕΚ 114/ τ.Α΄/48-2017) , οι οποίες ορίζουν : 1. Η
παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Στις περιπτώσεις των
εκκρεμών, έως την έναρξη των σχολικών ετών 2016-2017 και 2017-2018, διαγωνισμών, τους
οποίους προκήρυξαν οι Περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί, κατ’ εξαίρεση
των κείμενων διατάξεων, να αποφασίζει την ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων
στους προσωρινούς μειοδότες μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των
οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι 31.12.2017. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες
δεν κατέστη εφικτό από τις οικείες Περιφέρειες να προκηρυχθούν διαγωνισμοί για τη μεταφορά
μαθητών για τα σχολικά έτη 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018, οι σχετικές δαπάνες που
πραγματοποιήθηκαν μετά τη λήξη των συμβάσεων των ετών 2014, 2015 και 2016 και μέχρι τη
σύναψη νέων συμβάσεων κατά την κείμενη νομοθεσία, καταβάλλονται νόμιμα εφόσον ο οικείος
Περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη, αφενός την αιτιολογημένη αδυναμία προκήρυξης
διαγωνισμού και αφετέρου την εκτέλεση μεταφοράς μαθητών και το ύψος της σχετικής δαπάνης
κατόπιν σχετικής απόφασης της οικείας Οικονομικής Επιτροπής.». 2. Η φράση «γ) δεν έχουν
αναδειχθεί μειοδότες στους εκκρεμείς διαγωνισμούς, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με απόφασή
της να παρατείνει την εκτέλεση των συμβάσεων, που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2016 για χρονικό
διάστημα έως 3.7.2017» της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «γ)
δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες στους εκκρεμείς διαγωνισμούς, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με
απόφασή της να παρατείνει την εκτέλεση των συμβάσεων, που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2016 και
παρατάθηκαν έως τις 30.6.2017, καθώς και τις συμβάσεις που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2017 για
χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2017». 3. Η παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016
αντικαθίσταται ως εξής: «3. Οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων, οι οποίες
πραγματοποιούνται από την έναρξη του σχολικού έτους 2016-2017 και του σχολικού έτους 20172018 μέχρι τη σύναψη της σχετικής σύμβασης μεταφοράς καταβάλλονται νόμιμα, εφόσον ο
οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της μεταφοράς των
μαθητών και εφόσον το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με την απόφαση ανάθεσης
της οικείας Οικονομικής Επιτροπής.». 4. Η παρ. 5 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται
ως εξής: «5. Τα κατακυρωτικά έγγραφα των προσωρινών μειοδοτών των ηλεκτρονικών
διαγωνισμών μεταφοράς μαθητών των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, όπως αυτά ορίζονται
με την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007 και με τις κείμενες διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄
147), γίνονται αποδεκτά, εφόσον κατατεθούν σε φυσική μορφή ενώπιον της Οικονομικής
Επιτροπής μετά από απόφασή της και σε χρόνο τον οποίο αυτή ορίζει.».
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την οποία παρατάθηκαν οι συμβάσεις ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Αιτωλ/νίας
σχολικού έτους 2016-2017 μέχρι 31.12.2017 , όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις
αριθ. 1467/2017 & 1646/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
45. Την αριθ. 1681/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με
την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών της αριθ.
2269396/3536/03-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση εκτέλεσης
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Ειδικών Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νίας, για το σχολικό έτος 2017-2018, με διάρκεια των συμβάσεων όχι
πέραν της 31.12.2017, και έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης από τον εγκεκριμένο
προϋπολογισμό έτους 2017 της Π.Δ.Ε. και ειδικότερα της Π.Ε. Αιτωλ/νίας μέχρι του ποσού των
13.088.45 ευρώ , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και η παροχή εξουσιοδότησης στην
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλ/νίας για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων που θα
προκύψουν.
46. Την αριθ. 2136/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με
την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών της αριθ.
308612/4206/16-11-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση εκτέλεσης
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νίας, για το σχολικό έτος 2017-2018, συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης μέχρι του ποσού των 72.913,30 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με τη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης , χωρίς δημοσίευση προκήρυξης , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 63 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159 / τ.Α΄/ 06-09-2016) , όπως έχει τροποποιηθεί με τις
διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) σε συνδυασμό με αυτές
του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Τ.Α΄/08-08-2016) με διάρκεια των συμβάσεων όχι
πέραν της 30.06.2018 ή μέχρι την ολοκλήρωση του 4ου Επιμέρους διαγωνισμού μεταφοράς
μαθητών στα πλαίσια του ΔΣΑ, κατ' εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της
διαδικασίας
διαπραγμάτευσης
από
την
Ενιαία
Ανεξάρτητη
Αρχή
Δημοσίων
Συμβάσεων(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
47. Την υπ’ αριθμό 184/ 14-11-2017 (19η συνεδρίαση στις 14-11-2017, ΑΔΑ: Ω8ΒΓ7Λ6-ΥΥΚ) απόφαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία «Εγκρίθηκε Ο
Προϋπολογισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018 », καθώς επίσης και οι
υπ’αριθμ.:27/02-03-2018 (4η Συνεδρίαση στις 02-03-2018, ΑΔΑ:6ΩΟΩ7Λ6-Ξ9Η) και 37/03-042018(6η Συνεδρίαση στις 03-04-2017, ΑΔΑ: ΩΩΦΗ7Λ6-Τ5Α) αποφάσεις του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Π.Δ.Ε. όπου «εγκρίθηκε η Α & Β τροποποίηση του Προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018».
48. Την με αριθμό 2182/12.12.2017(53η Συνεδρίαση, ΑΔΑ: 7ΧΗ67Λ6-6Η0) απόφαση της Οικονομικής
επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση τροποποίησης της
αριθ.1326/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την
οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας
Εκπαίδευσης Π.Ε. Αιτωλ/νίας για το σχολικό έτος 2016-2017, η ανάθεση των οποίων έχει εγκριθεί
με την αριθ. 1090/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και χρονική ισχύ των συμβάσεων μέχρι
31.12.2016, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4415/2016, έχει
εγκριθεί η παράταση τους μέχρι 30.06.2017 με την αρ.8/2017 απόφαση και έχει τροποποιηθεί
με τις αριθμ.1001/2017 & 1655/2017 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, κατά το μέρος που
αφορά την τιμή εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχ.έτους 2016-2017, όπως αυτά
εκτελούνται από 12/09/2016 από τους μεταφορείς Βασιλείου Γεώργιο και Πλατανιά Ιωάννη,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 63 του Ν.4415/2016 περί προσαρμογής των
συμβατικών όρων στα νέα δεδομένα εκτέλεσής τους. »
49. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.4508/2017 (ΦΕΚ 200/Τ.Α’/22-12-2017) «Αδειοδότηση
διαστημικών δραστηριοτήτων-Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών ΑντικειμένωνΊδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες: Στην
παρ.1 του άρθρου 63 του ν.4415/2016(Α’159) η φράση «μέχρι 31.12.2017» αντικαθίσταται με τη
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«έως τις 31.12.2017» αντικαθίσταται με τη φράση «έως τις 28.2.2018».
50. Την αριθ. 218/28.12.2017(24η Συνεδρίαση στις 28.12.2017,ΑΔΑ: 67ΟΚ7Λ6-ΑΩΡ ) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2018, το οποίο συνοψίζει τον προϋπολογισμό
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018 καθώς και τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. της
Π.Δ.Ε με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα», τους πίνακες
στοχοθεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και ενσωμάτωση των πινάκων
στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Δ.Ε με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η
Ελπίδα».
51. Την με αριθμό 2390/28.12.2017(55η Συνεδρίαση, ΑΔΑ: 61ΟΗ7Λ6-17Δ) απόφαση της Οικονομικής
επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «.Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης &
αξιολόγησης προσφορών της αριθ.345982/4713/11-12-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νίας, για το σχολικό έτος
2017-2018, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των 73.630,70 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης , χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159 /
τ.Α΄/ 06-09-2016) , όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
147/Τ.Α΄/08-08-2016) με διάρκεια των συμβάσεων όχι πέραν της 30.06.2018 ή μέχρι την
ολοκλήρωση του 4ου Επιμέρους διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια του ΔΣΑ, κατ'
εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
52. Την με αριθμό 2391/28.12.2017(55η Συνεδρίαση, ΑΔΑ: 61Ν97Λ6-ΓΕΠ) απόφαση της Οικονομικής
επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «.Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης &
αξιολόγησης προσφορών της αριθ. 349857/4740/13-12-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νίας, για το σχολικό έτος
2017-2018, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των 72.188,09 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης , χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159 /
τ.Α΄/ 06-09-2016) , όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
147/Τ.Α΄/08-08-2016) με διάρκεια των συμβάσεων όχι πέραν της 30.06.2018 ή μέχρι την
ολοκλήρωση του 4ου Επιμέρους διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια του ΔΣΑ, κατ'
εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
53. Την με αριθμό 10/2018 (1η Συνεδρίαση στις 05.01.2018, ΑΔΑ: Ω7ΞΒ7Λ6-Λ84) απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με θέμα «Έγκριση παράτασης σύμφωνα με το άρθρο 45 του
Ν.4508/2017 (ΦΕΚ 200/τ.Α΄/22-12-2017), των συμβάσεων που έχουν προκύψει με την με αριθμό
1377/2017 (33η Συνεδρίαση στις 04.09.2017, ΑΔΑ: 62937Λ6-Ι22) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ.:
1467/2017 (37η Συνεδρίαση στις 25.09.2017, ΑΔΑ:ΨΓΓΝ7Λ6-6ΓΠ) και 1646/2017 (41η Συνεδρίαση
στις 10.10.2017, ΑΔΑ: 7Σ7Μ7Λ6-3ΝΘ), αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. &
Έγκριση δαπάνης»
54. Την υπ’αριθ. 227/2018 (8η Συνεδρίαση την 12.02.2018) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό για την ανάθεση υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών Α/θμιας Εκπαίδευσης , χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νίας στα πλαίσια
του μαθήματος κολύμβησης για το σχολικό έτος 2017-2018 , συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης μέχρι του ποσού των 20.199,41 ευρώ , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
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55. Την υπ’αριθμ.228/2018
(8η Συνεδρίαση στις 12.02.2018)
με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή σε
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διαπραγμάτευση , χωρίς δημοσίευση προκήρυξης , για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς
μαθητών Σχολείων Α/θμιας & Β/μιας Εκπαίδευσης ,χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νίας για το
σχολικό έτος 2017-2018, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης , μέχρι του ποσού των
62.084,20€ (εξήντα δύο χιλιάδων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι λεπτών),
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ
159 / τ.Α΄/ 06-09-2016) , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου
32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147/Τ.Α΄/08-08-2016).
56. Την υπ’αριθ. 298/2018 (10η Συνεδρίαση την 02.03.2018 ΑΔΑ:ΩΕΡΘ7Λ6-ΒΧΓ) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , για την ανάθεση υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης , χωρικής αρμοδιότητας, Π.Ε. Αιτωλ/νίας
για το σχολικό έτος 2017-2018 , συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των
59.220,54 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
57. Την υπ’αριθμ.389/2018(11η Συνεδρίαση 05.03.2018, ΑΔΑ:ΩΓ3Γ7Λ6-ΗΤΦ) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας
Εκπαίδευσης , χωρικής αρμοδιότητας, Π.Ε. Αιτωλ/νίας για το σχολικό έτος 2017-2018 , συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των 62.084,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ.
58. Την υπ’αριθμ.: 390/2018(11η Συνεδρίαση 05.03.2018, ΑΔΑ:ΨΧΘ47Λ6-15Α) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας Εκπαίδευσης
, χωρικής αρμοδιότητας, Π.Ε. Αιτωλ/νίας για το σχολικό έτος 2017-2018 , συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των 20.124,83 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ.
59. Την υπ’αριθμ.24690/1643/25-01-2018 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού
Ελέγχου του τμήματος Οικονομικής διαχείρισης περί ύπαρξης πίστωσης.
60. Την υπ’αριθμ.: 27478/1794/24.01.2018 (Α/Α 872) και 27483/1795/24.01.2018 (Α/Α 873) ,
αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης στον προϋπολογισμό της
Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας έτους 2018 και ειδικότερα στους Ειδικούς φορείς Ε.Φ. 191
«Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και Ε.Φ. 192 «Υπηρεσίες Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης» με Κ.Α. Εξόδων 0821.01.1235 «Δαπάνες μεταφοράς μαθητών».
61. Την υπ’αριθμ.96427/4878/20-03-2018 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού
Ελέγχου του τμήματος Οικονομικής διαχείρισης περί ύπαρξης πίστωσης.
62. Την υπ’αριθμ.: 104782/5300/28.03.2018 (Α/Α 1783) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τη
δέσμευση πίστωσης στον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας έτους 2018
και ειδικότερα στον Ειδικό φορέα Ε.Φ. 191 «Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» με Κ.Α.
Εξόδων 0821.01.1235 «Δαπάνες μεταφοράς μαθητών».
63. Το υπ’ αριθμ 731+971/16-03-2018 έγγραφο της Διευθ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αιτωλ/νίας σύμφωνα
με το οποίο μας διαβιβάστηκε πίνακας δρομολογίων που χρήζουν άμεσης προκήρυξής τους.
64. Την υπ’αριθ. 665/2018 (19η Συνεδρίαση την 18.04.2018 ΑΔΑ:7Δ317Λ6-7ΗΡ) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , με θέμα: «Έγκριση προσφυγής σε
διαπραγμάτευση , χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης , για την ανάθεση υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών Σχολείων Α/θμιας & Β/μιας Εκπαίδευσης ,χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Αιτωλ/νίας για το σχολικό έτος 2017-2018, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης , μέχρι του
ποσού των 35.047.98€
65. Την υπ’αριθμ.24690/1643/25-01-2018 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού
Ελέγχου του τμήματος Οικονομικής διαχείρισης περί ύπαρξης πίστωσης.
66. Την υπ’αριθμ.: 27483/1795/24.01.2018 (Α/Α 873) , απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τη
δέσμευση πίστωσης στον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας έτους 2018
και ειδικότερα στον Ειδικό φορέα Ε.Φ. 192 «Υπηρεσίες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με Κ.Α.
Εξόδων 0821.01.1235 «Δαπάνες μεταφοράς μαθητών».
67. Τα υπ’ αριθμ 128043/1380/25-04-2018 & 135962/1491/03-05-2018 έγγραφα της Διευθ/νσης
Ανάπτυξης Π.Ε. Αιτωλ/νίας σύμφωνα με το οποίο μας διαβιβάστηκε πίνακας δρομολογίων που
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Εξετάσεις.
68. Την υπ’αριθ. 817/2018 (23η Συνεδρίαση την 07.05.2018 ΑΔΑ:Ψ4Ξ57Λ6-ΚΓΩ) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , με θέμα: «Έγκριση προσφυγής σε
διαπραγμάτευση , χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης , για την ανάθεση υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών-υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018 Σχολείων Β/μιας Εκπαίδευσης
,χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νίας για το σχολικό έτος 2017-2018, συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης , μέχρι του ποσού των 1.366,60€».

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Τους ενδιαφερόμενους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις
επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες που
δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας να υποβάλλουν έγγραφη
προσφορά για την ανάδειξη μειοδότη για την ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητώνυποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νίας , για το σχολικό έτος 2017-2018 με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη
τιμή, σύμφωνα με το αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας.
Το προϋπολογιζόμενο ύψος της δαπάνης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 1.366,60 ευρώ ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα τον
Ειδικό Φορέα της Π.Ε. Αιτωλ/νίας 192 «Β/θμια Εκπαίδευση» και ΚΑΕ 0821 «Δαπάνες Μεταφοράς
Μαθητών».
Η αξιολόγηση των σφραγισμένων προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή που έχει οριστεί
με την αριθ. 817/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατά
την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών.
Η διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κάτωθι γενικούς και ειδικούς όρους:
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1ο:Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μίσθωση κατάλληλων μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης,
που πληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη μεταφορά μαθητών-υποψηφίων Πανελλαδικών
Εξετάσεων Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.
Η ανωτέρω ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας θα πραγματοποιηθεί με σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή
(χαμηλότερη τιμή). Το προσυπολογιζόμενο ύψος της δαπάνης ανέρχεται μέχρι του ποσού των
1.366,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της
Περιφέρεις Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα τον Ειδικό Φορέα της Π.Ε. Αιτωλ/νίας 192 «Β/θμια
Εκπαίδευση» και ΚΑΕ 0821 «Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών».
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
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Η παρούσα σύμβαση αποτελείται από την κάτωθι ομάδα (ΒΛ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ):
ΟΜΑΔΑ : που περιλαμβάνει 5 δρομολόγια σχολικών μονάδων , ΔΗΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΑΚΤΙΟΥΒΟΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΜΕ MINI BUS και Δ.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ (ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ
ΕΝΑ-ΕΝΑ), σχολικού έτους 2017-2018 (5 ημέρες), συνολικού προϋπολογισμού 1.366,60€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Κάθε δρομολόγιο της ομάδας αυτής δημοπρατείται ένα-ένα
ξεχωριστά.

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η χρονική ισχύ των συμβάσεων θα είναι από την υπογραφή τους έως και το ανώτερο για 5 ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης διατίθεται στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου των κεντρικών
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας , στο Διοικητήριο , στην ιστοσελίδα της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (www.pde.gov.gr) στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr
(Πρόγραμμα Διαύγεια) και υποχρεωτικά στο «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» , σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις των Ν. 4155/2013 & 4412/2016 , όπως
ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές στη Γραμματεία της
Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, Διοικητήριο,
30 200 Μεσολόγγι, την 22η Μαϊου 2018 , ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ..
Όλες οι προσφορές που περιέρχονται εμπρόθεσμα στην Αναθέτουσα Αρχή, δεν αποσφραγίζονται
αλλά πρωτοκολλώνται και φυλάσσονται από το Τμήμα Προμηθειών για να παραδοθούν στην
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας,
προκειμένου να αποσφραγιστούν την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που
υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
Οι προσφορές κατατίθενται στην Υπηρεσία ιδιοχείρως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε
όλοι οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την προθεσμία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
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των αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για
την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται η παράταση της προθεσμίας.
Σε περίπτωση μη προέλευσης ενδιαφερομένων θα γίνει επανάληψη της διαδικασίας κατόπιν
δημοσίευσης σχετικής πρόσκλησης.
Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης
Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Αιτωλ/νίας , Διοικητήριο Τ.Κ. 30 200 , Μεσολόγγι στα τηλ. 26313
61220 (κ. Ρίζου Γιαννούλα) & 26313 61102 (κ. Καπλάνη Χριστόφορο).

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΤΟΠΟΣ &

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από τριμελή Επιτροπή που έχει οριστεί με την
αριθ. 817/2018 (23η Συνεδρίαση στις 07.05.2018, ΑΔΑ: Ψ4Ξ57Λ6-ΚΓΩ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικού-οικονομικού, την
την 22η Μαϊου 2018 , ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ..

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία φαξ:
2631027125 ή ηλεκτρονικά: tgdo3@aitnia.pde.gov.gr συμπληρωματικές πληροφορίες ή
διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Πρόσκλησης μέχρι και τρείς (3) ημέρες πριν από την
ημερομηνία που έχει οριστεί για τη λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα
ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία
που έχει οριστεί για τη λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και κανένας
υποψήφιος ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για τη διαδικασία διενέργειας και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού,
συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) που έχει οριστεί με την αριθ.
817/2018 (23η Συνεδρίαση στις 07.05.2018, ΑΔΑ: Ψ4Ξ57Λ6-ΚΓΩ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. , η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης.
Για την αξιολόγηση των ενστάσεων έχει συγκροτηθεί η Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων που έχει
οριστεί με την αριθ. 817/2018 (23η Συνεδρίαση στις 07.05.2018, ΑΔΑ: Ψ4Ξ57Λ6-ΚΓΩ) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
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ΑΡΘΡΟ 8ο : ΣΥΜΒΑΣΗ: ΙΣΧΥΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και του αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση.
Η ισχύς της σύμβασης δεν μπορεί να είναι πέραν των 5 ημερών όπου διεξάγονται οι Πανελλαδικές
Εξετάσεις
Δεν επιτρέπεται η ανάθεση υπεργολαβίας από οποιονδήποτε ανάδοχο.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη.
Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο
εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του
αρμοδίου συλλογικού οργάνου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αποκλειόμενης ρητά
οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία.

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής μπορεί να είναι:
 φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
 ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
 συνεταιρισμοί,
 κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη Δήλωση , σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο , της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα πρέπει να αναγράφουν:
α) τα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας στην οποία συμμετέχουν.
β) ότι κατά την κατάρτιση της προσφοράς τους έχουν λάβει υπόψη τους όρους της παρούσας
πρόσκλησης.
γ) ότι πληρούνται όλοι οι όροι της διαπραγμάτευσης και τους αποδέχονται πλήρως, καθώς και ότι
παραιτούνται από οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της
Αναθέτουσας Αρχής, όπως και για κάθε λόγο δημοσίου συμφέροντος.
δ) ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή
ε) ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι ασφαλιστικά και φορολογικά
ενήμεροι.
στ) τον αριθμό κυκλοφορίας του Δ.Χ. επιβατικού (ΤΑΞΙ ) ή Λεωφορείου που θα χρησιμοποιηθεί για
την εκτέλεση του κάθε δρομολογίου καθώς και ο αριθμός των θέσεων αυτών σύμφωνα με την άδεια
κυκλοφορίας έκαστου.
ζ) το δρομολόγιο για το οποίο υποβάλει την προσφορά σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό του πίνακα
, θα είναι στην καθαρή αξία χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
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κ.λ.π ) είναι φωτοαντίγραφα από τα γνήσια που έχουν στην κατοχή τους.
θ) ότι υπάρχουν διαθέσιμα ανάλογα οχήματα ως εφεδρικά σε περίπτωση που το όχημα που θα
εκτελεί την μεταφορά μαθητών παρουσιάσει οποιοδήποτε πρόβλημα, αναφέροντας τους αριθμούς
κυκλοφορίας τους.
2. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του Δ.Χ. επιβατικού (ΤΑΞΙ ) ή Λεωφορείου που θα
χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του δρομολογίου.
3. Φωτοαντίγραφο του πρόσφατου φύλλου του τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο
4. Φωτοαντίγραφα ασφαλιστηρίου συμβολαίου του Δ.Χ. επιβατικού (ΤΑΞΙ ) ή Λεωφορείου που
θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του δρομολογίου.
5. Φωτοαντίγραφο της Άδειας οδήγησης του οδηγού. Στην περίπτωση που το Δ.Χ. επιβατικό
(ΤΑΞΙ) ή Λεωφορείου δεν είναι ιδιόκτητο, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατάθεση
υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, που να δηλώνει
ότι παραχωρεί το όχημα του στον υποψήφιο ανάδοχο, για τη μεταφορά μαθητών για όλη τη
διάρκεια της σύμβασης και μέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής.
6. Φωτοαντίγραφο της ειδικής άδειας οδήγησης για τους οδηγούς των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ) ή
φωτοαντίγραφο της ειδικής άδειας οδικού μεταφορέα για Λεωφορεία.
7. Απόσπασμα ποινικού μητρώου για τους οδηγούς των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ), έκδοσης
τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του
Π.Δ. 60/2007, δηλ. της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επίσης, επειδή ο διαγωνισμός
αφορά την μεταφορά των μαθητών, να προκύπτει από το ποινικό τους μητρώο ότι δεν έχουν
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της
λαθρεμπορίας, της μεταφοράς λαθρομεταναστών, της παράβασης της νομοθεσίας «περί
ναρκωτικών», της σωματεμπορίας, της μαστροπείας και της εκμετάλλευσης πορνών, της
ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της απάτης, της
κλοπής, της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστών εγγράφων, της ληστείας, της αλητείας, του
βιασμού, της αποπλάνησης ανηλίκων, της υπεξαίρεσης, της απαγωγής, της σύστασης συμμορίας
και της μέθης κατά την οδήγηση.
Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης , λόγω της
σύντομης χρονικής προθεσμίας που τίθεται για την κατάθεση των δικαιολογητικών , δεν
καταθέσει ποινικό μητρώο οφείλει να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνη δήλωση
στην οποία θα αναφέρει : α) ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για
κάποιο από τα αδικήματα 1) της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, δηλ. της συμμετοχής σε
εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες , 2) της λαθρεμπορίας, της μεταφοράς λαθρομεταναστών, της
παράβασης της νομοθεσίας «περί ναρκωτικών», της σωματεμπορίας, της μαστροπείας και της
εκμετάλλευσης πορνών, της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της απόπειρας ανθρωποκτονίας από
πρόθεση, της απάτης, της κλοπής, της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστών εγγράφων, της
ληστείας, της αλητείας, του βιασμού, της αποπλάνησης ανηλίκων, της υπεξαίρεσης, της
απαγωγής, της σύστασης συμμορίας και της μέθης κατά την οδήγηση και β) ότι δεσμεύεται να
καταθέσει το απόσπασμα ποινικού μητρώου σε περίπτωση που αναδειχθεί μειοδότης.
8. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα , από την οποία να προκύπτει ότι μέχρι και την
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους είναι ενήμεροι φορολογικά και ασφαλιστικά.
9. Οικονομική προσφορά , σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.
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ΑΡΘΡΟ 11ο: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. Οι
προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ένα σφραγισμένο κυρίως φάκελο, ο οποίος θα φέρει τις
ενδείξεις:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:…………………………………………………………………………………..

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσιών μεταφοράς
μαθητών-υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ,
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νίας , για το σχολικό έτος 2017-2018 , συνολικού
προϋπολογισμού 1.366,60 ευρώ , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , με τη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ , ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ , Τ.Κ. 30 200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την Αναθέτουσα Αρχή πρωτοκολλώνται με ευθύνη
του υποψηφίου αναδόχου και σε κάθε φάκελο προσφοράς σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η
ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν στον ενιαίο σφραγισμένο
κυρίως φάκελο, δύο επί μέρους ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους, οι οποίοι φέρουν
επίσης όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, καθώς και την επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό
τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας, και διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, και έχουν ως εξής:
α) Φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο οποίος περιέχει όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 10 της παρούσας
Πρόσκλησης.
β) Φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» η οποία θα είναι συμπληρωμένη όπως
το συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά
των όρων της Πρόσκλησης. Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης πρέπει να είναι
σαφείς. Σε περίπτωση Ένωσης πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς
και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της.
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ΑΡΘΡΟ 12ο: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (χωρίς ΦΠΑ) - ΝΟΜΙΣΜΑ

1. Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ.
2. Η προσφερόμενη τιμή ανά δρομολόγιο να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη
χωρίς ΦΠΑ του αντίστοιχου δρομολογίου του πίνακα.
3. Η προσφερόμενη τιμή είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο μέχρι την ολοκλήρωση του έργου
μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2017-2018.
4. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση μεταφορέων – κοινοπραξία, η προσφορά
υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους μεταφορείς, είτε από εκπρόσωπό τους
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ι. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
22η Μαϊου , ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ., σύμφωνα με το άρθρο 5 «ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ » της παρούσας.
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές και επιστρέφονται
χωρίς να αποσφραγισθούν.
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται, σφραγίζονται όλα τα δικαιολογητικά ανά
φύλλο και κατόπιν η επιτροπή προβαίνει στον έλεγχό τους. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι
φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, μονογράφονται,
σφραγίζονται από την επιτροπή ανά φύλλο και γράφονται οι προσφερόμενες τιμές σε πίνακα. Για
όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης.
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή προ ΦΠΑ ανά υπηρεσία. Στην
περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών
φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού
οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
Αν η συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ημέρα του Διαγωνισμού για
λόγους ανώτερης βίας (π.χ. απεργία, υπηρεσιακοί λόγοι, κλπ), αναβάλλεται για την ίδια ώρα μία
ημέρα μετά από την αρχική ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, ο
Διαγωνισμός αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Στην
περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει με τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου όλους τους Διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας
συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυμα υφίσταται και κατά τη νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω
διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η ως άνω αναφερόμενη αναβολή αποσφράγισης προσφορών, δεν
συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αντίστοιχη παράταση της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αρμόδιου συλλογικού
οργάνου, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.
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ΙΙ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί τους
προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 102 του
Ν. 4412/2016 τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, κατά τα ειδικώς
οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, μέσα σε εύλογη προθεσμία , το περιεχόμενο
οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες,
επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή
κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την
ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. Στην περίπτωση που επίκειται
αποκλεισμός από την διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και των εγγράφων της
προσφοράς των συμμετεχόντων, η παροχή δυνατότητας διευκρινίσεων κατά τα ανωτέρω είναι
υποχρεωτική.

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορές που:
1. δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της παρούσας Πρόσκλησης,
2. υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως συμπαιγνίας ή διαφθοράς,
3. κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαμηλές. Εάν οι προσφερόμενες τιμές είναι
ασυνήθιστα χαμηλές θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της τιμής ή του κόστους της
προσφοράς πριν την απόρριψή της εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα
(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής. Οι
εξηγήσεις που μπορεί να δοθούν αφορούν στα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 88 παρ. 2 του
Ν. 4412/2016. Εάν και μετά την παροχή των στοιχείων για την αιτιολόγηση της προσφοράς, αυτά
δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής , η προσφορά θα
απορρίπτεται,
4. υποβάλλονται από προσφέροντα ο οποίος δεν διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα
5. η τιμή τους υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής, όπως καθορίσθηκε και
τεκμηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης,
6. Συντάχθηκε και υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και
υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση,
7. περιέχει ατέλειες, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή
διευκρίνιση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διευκρίνιση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά
τη διαδικασία αποσαφήνισής και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.
4412/2016,
8. ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο
102 του Ν. 4412/2016
9. αποτελεί εναλλακτική προσφορά,
10. υποβάλλεται από έναν προσφέροντα ο οποίος έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη
ενώσεων.
11. Περιέχει αιρέσεις,
12. θέτει όρο αναπροσαρμογής,
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13. ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος,
14. δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις, όπως αυτές προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του
Ν. 4412/2016.
Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές, καθόσον στη Πρόσκληση
προβλέπονται κι άλλοι λόγοι για τους οποίους μια προσφορά κρίνεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

- ΠΑΡΑΒΟΛΟ

Ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 κατά πράξεων της
αναθέτουσας αρχής ή κατά της Πρόσκλησης.
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της
αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της
Πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι δύο (2) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία
αποφασίζει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται
η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση
της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον
διοικητικό όργανο.

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και του αναδόχου θα υπογραφεί η
σύμβαση. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που
περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό
δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο
της σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για
θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση
που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη
κατά σειρά η παρούσα Πρόσκληση και η οικονομική του προσφορά.. Σε περίπτωση οποιασδήποτε
παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
Ο ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών, θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με
την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της
σχετικά με την εκτέλεσή τους. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής
προϋποθέσεις:
α) Οι παρεχόμενες υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολο τους και έχει παρέλθει η καταληκτική
ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην παρούσα Πρόσκληση.
β) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και
γ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
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ΑΡΘΡΟ 17ο: ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1.Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
α) στην περίπτωση που δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό,
β) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές
της υπηρεσίας, Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση,
η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο
ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωση του η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των
δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει χωρίς ο
ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από
την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση
όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

ΑΡΘΡΟ 18ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση
του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Ο ανάδοχος και η Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρ θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της
σύμβασης που θα υπογραφεί. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια
και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια του Μεσολογγίου, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία,
εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις
εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων,
αντί στα Δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ
18
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τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς
ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. Κάθε άλλη
επεξήγηση που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα Διακήρυξη, αυτή θα ρυθμίζεται σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
I.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
II.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
III.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΠΡΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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ΜΕΡΟΣ Β΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)

ΠΡΟΣ :

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Π.Ε. Αιτωλ/νίας -/ Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Αιτωλ/νίας

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
(2)

Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
(3)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986,
δηλώνω ότι:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(4)
Ημερομηνία: ……… / ……………. / 2018
Ο – Η Δηλών/Δηλούσα

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κ Ο Σ Τ Ο Σ Δ Ρ Ο Μ Ο Λ Ο Γ ΙΩ Ν
Χ Ω Ρ ΙΣ Φ Π Α

Α Ρ . Δ Ρ Ο Μ Ο Λ Γ ΙΩ Ν

Χ Ω Ρ Η Τ ΙΚ Ο Τ Η Τ Α
Μ ΕΤΑΦ . Μ ΕΣΟ Υ
Η Μ Ε Ρ Η Σ ΙΟ Κ Ο Σ Τ Ο Σ
Σ Υ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε Κ .Υ .Α
Χ Ω Ρ ΙΣ Φ Π Α
Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α - Η Μ Ε Ρ Η Σ ΙΟ
Κ Ο Σ Τ Ο Σ Χ Ω Ρ ΙΣ Φ Π Α

Α Ρ . Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ ΙΑ Σ
Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ ΙΚ Ο Υ Μ Ε Σ Ο Υ

Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ ΙΚ Ο Μ Ε Σ Ο

Α Ρ. Μ ΕΤ. Μ ΑΘ Η ΤΩ Ν

Π Ε Ρ ΙΓ Ρ Α Φ Η

ΔΗΜ ΟΣ

ΕΞΥΠΗ ΡΕΤΟ ΥΜ ΕΝ Η
Σ Χ Ο Λ ΙΚ Η Μ Ο Ν Α Δ Α

Α / Α Δ Ρ Ο Μ Ο Λ Ο Γ ΙΟ Υ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α. (24%)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : …………………………..……..……………..………………………..
Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ , ………./ ………/ 2018
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : …………………………………….……………..…………………….………….
Α.Φ.Μ. ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : ………………………………...………..…………………….……………………………
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ……….….…....……………………………...……………………………………………………..
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : …………………...………………….…………………………………….………………………..
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ΛΠ-1

ΛΠ-2
2

2

ΛΜ0Υ1
2

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΦΥΤΕΙΩΝΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΦΥΤΕΙΩΝ
ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΜΕ
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ
ΣΤΗΝ
12.30ΤΑΞΕΙΣ
ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
15 08.00 13.00 ΟΧΙ 16,00 32,00
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΠΑΛΑΙΡΟΥΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΡΟΥ
ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ
ΜΕ
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΑΚΤΙΟ
ΣΤΗΝ
12.30ΤΑΞΕΙΣ
ΒΟΝΙΤΣΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
15 08.00 13.00 ΟΧΙ 16,50 33,00
ΚΤΕΛ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΑΙΤΩΛΙΚΟΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙΦΡΑΓΚΟΥΛΕΙΚΑΜΟΥΣΙΚΟ
ΣΥΚΙΑΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΜΕ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ
ΡΗΓΑΝΑΣ-ΟΔΟΣ
12.30ΤΑΞΕΙΣ
ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΙΟΥ
17 6:45 13.00 ΟΧΙ 48,00 96,00
Τ Ε Λ ΙΚ Ο Κ Ο Σ Τ Ο Σ Δ Ρ Ο Μ Ο Λ Ο Γ ΙΩ Ν

2
MINI
66,87
BUS 53,93 € 12,94 € €

5
334,37 €

2

MINI
59,67
BUS 48,12 € 11,55 € €

5

298,34 €

2

MINI 132,27
164,01
BUS €
31,74 € €

5

820,05 €

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΑΘΜΙΑ(1)-ΒΘΜΙΑ(2)

ΕΙΔΟΣ ΟΔΟΥ

Σ Υ Ν Ο Λ ΙΚ Ο Κ Ο Σ Τ Ο Σ Δ Ρ Ο Μ Ο Λ Ο Γ ΙΟ Υ Μ Ε Φ Π Α ( Ε Υ Ρ Ω )

Φ ΠΑ 24%

Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ο Μ Ε Ν Η Τ ΙΜ Η Χ Ω Ρ ΙΣ Φ Π Α

Η Μ Ε Ρ Ε Σ Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Σ Δ Ρ Ο Μ Ο Λ Ο Γ ΙΟ Υ

96,00

ΧΩΜΑ ΧΙΟΝΙ

Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ ΙΚ Ο Μ Ε Σ Ο

16,00 16,00
Μ ΙΚ Ρ Η 0 - 5 %
Μ ΕΓΑ Λ Η >5 %

ΕΚΤΟΣ
ΠΟΛΕΩΣ

Α Π Λ Η (1 ) ή Δ ΙΠ Λ Η (2 ) Δ ΙΑ Δ Ρ Ο Μ Η

33,00
Μ ΕΓΑ Λ Η >5 %

0 -5 %

ΕΝΤΟΣ
ΠΟΛΕΩΣ

Μ ΙΚ Ρ Η

Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ ( Ν Α Ι- Ό Χ Ι)
Σ Υ Ν Ο Λ ΙΚ Α Ε Μ Φ Ο Ρ Τ Α Χ ΙΛ ΙΟ Μ Ε Τ Ρ Α Α Π Λ Η Σ
Δ ΙΑ Δ Ρ Ο Μ Η Σ
Σ Υ Ν Ο Λ ΙΚ Α Ε Μ Φ Ο Ρ Τ Α Χ ΙΛ ΙΟ Μ Ε Τ Ρ Α Δ ΙΠ Λ Η Σ
Δ ΙΑ Δ Ρ Ο Μ Η Σ
Μ ΙΚ Ρ Η 0 - 5 %
Μ ΕΓΑ Λ Η >5 %

Ω Ρ Α Α Π Ο Χ Ω Ρ Η Σ Η Σ Α Π Ό Τ Ο Ε Ξ Ε Τ Α Σ Τ ΙΚ Ο
ΚΕΝΤΡΟ

Ω Ρ Α Π Ρ Ω ΙΝ Η Σ Α Ν Α Χ Ω Ρ Η Σ Η Σ

Α Ρ ΙΘ Μ Ο Σ Μ Ε Τ Α Φ Ε Ρ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Μ Α Θ Η Τ Ω Ν

Π Ε Ρ ΙΓ Ρ Α Φ Η Δ ΙΑ Δ Ρ Ο Μ Η Σ

ΔΗΜ ΟΣ

Ο Ν Ο Μ Α Σ ΙΑ Ε Ξ Υ Π Η Ρ Ε Τ Ο Υ Μ Ε Ν Ε Ν Ω Ν
Μ ΟΝΑΔΩ Ν

Β Α Θ Μ ΙΔ Α Ε Κ Π Π Α ΙΔ Ε Υ Σ Η Σ - Α 'Θ Μ Ι Α ( 1 ) Β 'Θ Μ Ι Α ( 2 )

Κ Ω Δ ΙΚ Ο Σ Δ Ρ Ο Μ Ο Λ Ο Γ ΙΟ Υ

18PROC003112174 2018-05-17

ΑΔΑ: 6ΕΥΟ7Λ6-9ΨΘ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
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ΑΔΑ: 6ΕΥΟ7Λ6-9ΨΘ

18PROC003112174 2018-05-17
ΓΕΩΡΓΙΟΥΜΑΚΡΗΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝΜΟΥΣΙΚΟ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ
ΣΤΗΝ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΤΜΟΥ1
2

ΜΟΥΣΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΜΕ
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ
ΤΑΞΕΙΣ
ΑΓΡΙΝΙΟ

ΤΜΟΥ2
2

ΜΟΥΣΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΜΕ
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ
ΤΑΞΕΙΣ
ΑΓΡΙΝΙΟ

ΡΑΪΝΕΣ
ΣΑΡΓΙΑΔΑΣ
ΚΑΙ
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ
ΣΤΗΝ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΣΤΑΜΝΑΣΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙ
(ΑΝΤΑΠ. ΚΤΕΛ)
ΚΑΙ
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ
ΣΤΗΝ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

2

1

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ

6:45

12.3013.00 ΟΧΙ 18,50 37,00

37,00

2

ΤΑΞΙ

64,79
52,25 € 12,54 € €

5

323,95 €

6:45

12.3013.00 ΟΧΙ 6,00

12,00

2

ΤΑΞΙ

44,52
35,91 € 8,61 € €

5

222,60 €

12,00

1.366,60
€
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