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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ.293749(6999)/12.6.2020 
 

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει την δημιουργία Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 33 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023, με δικαίωμα πεντάμηνης 
παράτασης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.  
 
Αριθμός Διακήρυξης: 293749(6999)/12.6.2020 
 
Προϋπολογισμός : 73.000,000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και δικαιωμάτων προαίρεσης, 58.870.967,74€ άνευ 
ΦΠΑ 

 

Πηγή χρηματοδότησης, είναι οι Κ.Α.Π. των δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α., στα όρια των οποίων βρίσκονται οι σχολικές μονάδες 
στις οποίες μεταφέρονται οι μαθητές, μέσω των οποίων επιχορηγείται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Μητροπολιτική 
Ενότητα Θεσσαλονίκης, αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.  

 
Αντικείμενο: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η δημιουργία του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 33 του Ν.4412/2016 ,για τη μεταφορά μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, , για τα σχολικά έτη 
2020-2021,2021-2022,2022-2023,με δικαίωμα πεντάμηνης παράτασης ,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής , με κάθε κατάλληλο μεταφορικό μέσο δημόσιας χρήσης που να πληροί τους 
όρους ασφαλούς μεταφοράς (ΚΕΦ. Γ του άρθρου 2 της ΚΥΑ αριθμ.50025/2018 (ΦΕΚ Β΄ 4217) «Μεταφορά μαθητών 
δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες»)  
 
Γλώσσα:  Ελληνική  
 
Κωδικός CPV: 60130000- Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών, ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL522 
 
Διάρκεια του έργου:  Η διάρκεια των συμβάσεων αφορά τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023 με δικαίωμα 
πεντάμηνης παράτασης. 
 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  Οι οικονομικοί φορείς που ασκούν νομίμως επαγγελματική δραστηριότητα 
συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών και αφορούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της 
παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος των αιτήσεων συμμετοχής: Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις συμμετοχής ισχύουν 
και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έως τις 30/6/2023.  
 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο (0,5%) της εκτιμώμενης αξίας 
της σύμβασης για το σύνολο των δρομολογίων για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά.  
 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 
4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή 
κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 
 
Οι αιτήσεις συμμετοχής , θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η  διακήρυξη, δηλαδή μέχρι 
και την 16/7/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59μμ στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στον Ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
Προσφορές που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα θα θεωρούνται εκπρόθεσμες σε 
συνάρτηση της αριθμ.57654/2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και Ανάπτυξης για την Ρύθμιση και λειτουργία του 
ΚΗΜΔΗΣ 
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Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των αιτήσεων συμμετοχής, θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, στις 20/7/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 
σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Προμηθειών της Π.Κ.Μ., 26ης Οκτωβρίου 
64, 3ος όροφος, γραφείο 80.  
 
Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης καθώς και τα συνημμένα τεύχη βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ. www.pkm.gov.gr.    
 
Διαδικασίες προσφυγής: 
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής 
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 196-198 
ΑΘΗΝΑ 18233 ΕΛΛΑΔΑ 
Τηλέφωνο: +30 2132141216 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr  
Φαξ: +30 2132141229 
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr 
 
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:  Σύμφωνα με το άρθρο 361 του 
Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης. 
 
Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών Π.Κ.Μ., 
26ης Οκτωβρίου 64, τηλ. 2313319148, 147 .       
 
 
                                                                                                            

 
 

  

 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ. 

 
 
 
                                                                                          

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ- ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ 
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