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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για υποβολή ειδικών δικαιολογητικών κατακύρωσης των οριστικών
αναδόχων της αριθμ. πρωτ. 281084/15257/07-10-2021 διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχολικού έτους 2021-2022, σύμφωνα με την
παρ. 2β του άρθρου 60 του Ν.4821 (ΦΕΚ 134/τ. Α/31.7.2021)».
Δυνάμει της αριθμ. 1310/2021 (ΑΔΑ: 6ΨΡΘ7Λ6-Ψ6Γ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
της Π.Δ.Ε. με θέμα: «: «1) Έγκριση του πρακτικού Νο1 της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών της
αριθμ. πρωτ. 281084/15257/07-10-2021 διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχολικού έτους 2021-2022, σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 60 του
Ν.4821 (ΦΕΚ 134/τ. Α/31.7.2021), συνολικού προϋπολογισμού, μέχρι του ποσού των 39.384,87 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και 2) Ανάδειξη οριστικών αναδόχων», αναδείχτηκαν οριστικοί ανάδοχοι
της αριθμ. 281084/15257/07-10-2021 διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχολικού έτους 2021-2022, σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 60 του
Ν.4821 (ΦΕΚ 134/τ. Α/31.7.2021).
Κατόπιν αυτού καλούνται οι οριστικοί ανάδοχοι της αριθμ. 1310/2021 (ΑΔΑ: 6ΨΡΘ7Λ6-Ψ6Γ)
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., να προσκομίσουν τα αναγραφόμενα σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην αριθμ. 281084/15257/07-10-2021 ανακοίνωση ειδικά δικαιολογητικά κατακύρωσης
εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, και ειδικότερα:.
1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς γνήσιο

υπογραφής, στην οποία ο ανάδοχος θα δηλώνει:
Α) τους τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας της επιχείρησης

Β) εάν έχει επιβληθεί στον συμμετέχοντα η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με
αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Κ.Π.Δ. 118/2007.
Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη
για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.
Γ) τα ονόματα των οδηγών και συνοδών (όπου αυτοί απαιτούνται) που θα χρησιμοποιηθούν για την
εκτέλεση του/των δρομολογίου/γίων, με αναφορά στον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητάς τους
Δ) ότι με δική τους μέριμνα και ευθύνη θα προβαίνουν στην ανανέωση όλων των απαιτούμενων
δικαιολογητικών που ζητούνται στο παρόν άρθρο (π.χ. άδειες κυκλοφορίας, δελτία τεχνικού
ελέγχου, ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων, ειδική κάρτα ΕΔΧ ή Π.Ε.Ι. κλπ), τα οποία θα είναι στη
διάθεση της Υπηρεσίας, οποτεδήποτε ζητηθούν.
2. Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων (βασικό και εφεδρικό), που θα

χρησιμοποιηθούν για κάθε δρομολόγιο.
3. Φωτοαντίγραφα των ισχυόντων δελτίων τεχνικού ελέγχου των οχημάτων (βασικό και εφεδρικό) από

δημόσιο ή ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο.
4. Φωτοαντίγραφα των ισχυόντων ασφαλιστικών συμβολαίων των οχημάτων (βασικό και εφεδρικό),

που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε δρομολόγιο.
5. Φωτοαντίγραφο ειδικής κάρτας (Ε.Δ.Χ. ή Π.Ε.Ι.) των οδηγών.
6. Τα ΚΤΕΛ θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι διαθέτουν βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ως προς το

νόμιμο της λειτουργίας τους.
7. Κατάσταση των βασικών οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση κάθε δρομολογίου.

Σε περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης του οχήματος και προ της πραγματοποίησης αυτής, με δική
τους μέριμνα και ευθύνη θα προβαίνουν αμελλητί στην ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
8. Σε περίπτωση που τα μεταφορικά μέσα δεν είναι στο όνομα της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου

που συμμετέχει στον διαγωνισμό, θα υποβάλλεται ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης ή
παραχώρησης μεταξύ του συμμετέχοντος και του ιδιοκτήτη των μεταφορικών μέσων, το οποίο θα
ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και μέχρι την πλήρη εκτέλεση της.
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επικοινωνήστε με το τμήμα Προμηθειών της Π.Δ.Ε. με τον κ. Π. Παπαδόπουλο στο τηλέφωνο:
2613 613414, και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου p.papadopoulos@pde.gov.gr.
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