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ΘΕΜΑ : « ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ )ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2020-2023» 
 
Με την  υπ’αριθμ.608/02-06-2020(ΑΔΑ ΩΑ147ΛΛ-Ι48)Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  
Π.Κ.Μ εγκρίθηκε η εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών(ΔΣΑ), κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών ,χωρικής 
αρμοδιότητας Μ.Ε Θεσσαλονίκης ,για τα σχολικά έτη 2020-2023,με δικαίωμα πεντάμηνης 
παράτασης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής. 
Στα πλαίσια του παρόντος ΔΣΑ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ,θα καταρτισθεί 
αρχικά Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών στους οποίους θα απευθύνεται η 
Υπηρεσία για την υποβολή προσφορών καθόλη την διάρκεια του ΔΣΑ. 
Ως εκ τούτου,  
-στην πρώτη φάση θα πρέπει να εισέλθουν οι Οικονομικοί φορείς στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και ειδικότερα σε εκείνη την διαγωνιστική διαδικασία με συστημικό 
αριθμό 92862 και θα χρειαστεί να συμπληρώσουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, 
εν συντομία Ε.Ε.Ε.Σ ,το οποίο υπέχει θέση  ουσιαστικά  Αίτησης Συμμετοχής για την εγγραφή 
τους στο ΔΣΑ .Στο Ε.Ε.Ε.Σ  οι οικονομικοί Φορείς θα πρέπει να απαντήσουν  στο Μέρος 
ΙΙ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ στο τέλος της σελίδας 4 
και  στο ερώτημα που αφορά τα τμήματα στα οποία θα συμμετάσχει ο Οικονομικός 
Φορέας . 
Η απάντηση των Οικονομικών φορέων θα πρέπει να είναι: 
- είτε σε  μία από τις  κατηγορίες  
- είτε σε περισσότερες της μίας κατηγοριών  για την οποία ενδιαφέρονται να εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον. 
Διευκρινίζεται ,ότι  στο  ΔΣΑ ορίζονται οι κάτωθι κατηγορίες : 
 ΤΜΗΜΑ Ι :τα Ε.Δ.Χ(ΤΑΞΙ) 
ΤΜΗΜΑ ΙΙ: τα Ε.Δ.Ο 
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ:ΤΑ ΜΙΚΡΑ &ΜΕΓΑΛΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ. 
 
Ακολούθως , η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών  θα αξιολογήσει τις υποβληθείσες Αιτήσεις 
Συμμετοχής(Ε.Ε.Ε.Σ) με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και θα συσταθεί το Μητρώο 
Παρόχων Υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών. 
Αν για κάποιο λόγο, ένας Οικονομικός Φορέας απορριφθεί, μπορεί να υποβάλλει εκ νέου ένα 
καινούργιο Ε.Ε.Ε.Σ. Επίσης, Οικονομικοί Φορείς που δεν θα καταθέσουν ΕΕΕΣ κατά το χρόνο  
,που ορίζεται από την Διακήρυξη ,μπορούν να καταθέσουν ανά πάσα χρονική στιγμή καθώς  



το σύστημα θα παραμένει ανοικτό κατά την διάρκεια των τριών σχολικών ετών και θα 
επικαιροποιείται περιοδικά με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  
Στην δεύτερη φάση , η πρώτη πρόσκληση υποβολής προσφορών θα απευθυνθεί μόνο σε 
όσους Οικονομικούς Φορείς εγκρίθηκαν κατά το προηγούμενο στάδιο. Στις επόμενες 
προσκλήσεις μπορούν να συμμετάσχουν και άλλοι Οικονομικοί Φορείς που θα καταθέσουν 
Αιτήσεις συμμετοχής σε μεταγενέστερο χρόνο . 
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