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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2019-2020 ΚΑΙ 2020-2021 
 

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Δημόσιο Μειοδοτικό 
Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής 
Ενότητας  Κέρκυρας για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021. 

 Ο διαγωνισμός αφορά 23 δρομολόγια με Ε.Δ.Χ. και 97 δρομολόγια με μικρά και μεγάλα 
λεωφορεία, δομημένα ανά τμήματα, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν την δυνατότητα να 
υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα χωρίς δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών 
προσφορών. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες 
ογδόντα ένα ευρώ και είκοσι οκτώ  λεπτά (5.147.081,28 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του 
δικαιώματος προαίρεσης(προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 4.150.872,00 € και ΦΠΑ : 996.209,28 €). Οι 
δαπάνες μεταφοράς των μαθητών βαρύνουν τους Κ.Α.Π. της Π.Ι.Ν., για τους οποίους επιχορηγείται. 
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης 50% το οποίο προκύπτει 
συσσωρευτικά για τους ακόλουθους λόγους: i) Έως και το 20% του προϋπολογισμού κάθε τμήματος 
του διαγωνισμού για την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων όποτε προκύπτει ανάγκη 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ii) λόγω χρονικής παράτασης του αντικειμένου της 
σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών και για διάστημα 
όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) μηνών. Αν η Περιφέρεια κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι δημοσίου 
συμφέροντος δύνανται να αυξάνει το προβλεπόμενο ποσοστό 20% της προαίρεσης, μέχρι του ύψους 
της συνολικής προαίρεσης που έχει προκηρυχθεί για το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Κριτήριο 
κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή 
ήτοι με το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες. 

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr. 

 
 Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν το σύνολο των υπηρεσιών όπως η  διακήρυξη  ορίζει. 
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Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. 
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στον Ν.4412/2016. 

- Η ημερομηνία δυνατότητας οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η: 
Παρασκευή    11/10 /2019  και ώρα 23:00 

- Η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η:  Τετάρτη 20/11/2019 
και ώρα 23.59   

-Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η: Τρίτη      26/11/2019 και ώρα   10:00  
- Ο τόπος κατάθεσης των εγγράφων της προσφοράς που απαιτούνται κατά περίπτωση να 

προσκομισθούν (εντός έξι  (6) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή) σύμφωνα με την 
παρούσα, είναι το κατάστημα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων- Π.Ε Κέρκυρας, Σπ. Σαμάρα 13, 
Κέρκυρα, στο Τμήμα Γραμματείας (2ος όροφος) για το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης 
Οικονομικού της ΠΙΝ. 

- Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του συμμετέχοντος, της οποίας 
το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α. 

- Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι μέχρι 26/9/2020 και η διάρκεια της σύμβασης είναι μέχρι 
30.6.2021 με δυνατότητα παράτασης για πέντε (5) μήνες. 

- Τεύχη του Διαγωνισμού και τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης 
παρέχονται από την ανωτέρω Υπηρεσία. Πλήρες τεύχος του διαγωνισμού αναρτάται στην επίσημη 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων www.pin.gov.gr ( σύνδεσμος:  Προκηρύξεις - 
Διαγωνισμοί). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και των συνημμένων 
Παραρτημάτων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής. 

- Δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν 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 Σ∆Σ, 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. 

-Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή (άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) για την 
υποβολή προσφοράς. H Α.Α. µπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονοµικών φορέων να 
περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύµβαση. Στις περιπτώσεις 
υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της 
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον (Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016). 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης 
απαιτείται να ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο των προς παροχή 
υπηρεσιών. Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν βεβαίωση/άδεια άσκησης επαγγέλματος παροχής 
υπηρεσιών από αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή {∆.Ο.Υ, ΟΤΑ κ.λ.π.} ή να είναι µέλη του οικείου 
Επιµελητηρίου. 

-Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί (αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) από τριμελή Επιτροπή 
που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024 (ΦΕΚ 226/Α’/27.10.2011) και των σχετικών 
εγκυκλίων & αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτής. 
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- Αρμόδια Υπηρεσία για την επίβλεψη και τον έλεγχο της προόδου υλοποίησης της σύμβασης που 
θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο, είναι η ∆ιεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας-  
Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. 

        -  Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης είναι με ΑΔΑΜ: 19REQ005605891 ΑΔΑ: Ψ3Σ17ΛΕ-Ξ6Π 
  Γραπτά αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διακήρυξη, 

υποβάλλονται μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
  Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στα τηλ: 26613.62146 & 

26613.62257, αρμόδιος υπάλληλος κ. Καλούσης Δημήτριος,e-mail: tm_promithion. ker@pin. gov. 
gr.  

  Η Διακήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση: www.pin.gov.gr, και 
στο ΚΗΜΔΗΣ. Κωδικός CPV: 60130000-8, NUTS: EL622. Η προκήρυξη εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ την 
Πέμπτη 03-10-2019 
 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 
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