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                                Πειραιάς , 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αιγάλεω 5 & Κάστορος 
Ταχ.κωδ. : 185 45
Τηλέφωνο : 213 2073716
Πληροφορίες : Βλάχου Αθηνά
E-mail             : tpromithion.p@patt.gov.gr 

              
             
                         

             

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών (έκτακτο δρομολόγιο λόγω 
COVID-19) του Δημοτικού Σχολείου Αυτιστικών Πειραιά , της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά 

της Περιφέρειας Αττικής , για το σχολικό έτος 2021-2022 , συνολικού προϋπολογισμού 
11.840,00 € (έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ), πλέον Φ.Π.Α..

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α΄45) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις».

2. Το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ τ. Α΄248) «Κύρωση κώδικα φόρου προστιθέμενης αξίας».
3. Το Ν.3310/2005 (ΦΕΚ τ.Α 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» για τη 
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του ΕΣΡ του Π.Δ.82/1996 (ΦΕΚ 
τ.Α 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις 
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επικρατείας με αρ.20977/2007 (ΦΕΚ τ. Β΄1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την 
τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005» καθώς 
και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 
αρ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (ΦΕΚ τ. Β΄1590) «Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν 
εξωχώριες εταιρείες».  

4. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα και ισχύει.

5. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – 
Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/2010).

6. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 
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Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».

7. Τον Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ τ. Α΄52) «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
8. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/2013) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

στην Οδηγία 2011/7 της 16/2/2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές».

9. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ.A/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20 του 
1ου άρθρου του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α/2014) και τον Ν. 4412/2016.

10. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 
318/1992 (Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/Α’/2014).

11. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις». 

12. Το Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α’/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 37 «Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Συμβάσεων».

13. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Τις αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης με αρ. 37419/13479  (ΦΕΚ 
1661/Β/2018) – «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως ισχύει.

15. Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία».

16. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ /145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
17. Τα ΠΔ 38/2017 (ΦΕΚ 63/Α/2017) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών» και ΠΔ 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α/2017) «Κανονισμός εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».

18. Την με αρ. πρωτ. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-20-2013) Υπουργική Απόφαση με 
θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

19. Την με αρ. πρωτ. Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για 
το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

20. Την υπ΄ αριθμ. 57654/22-5-2017 (ΦΕΚ τ. Β 1781/23-5-2017) & την υπ΄αριθμ. 76928 (ΦΕΚ 
3075/Β/13-7-2021) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Ρύθμιση 
Ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

21. Την υπ΄ αριθμ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ τ. Β 1924/2-6-2017) Απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» & υπ΄αριθμ. 
166278 (ΦΕΚ 2813/Β/30-6-2021) με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν 
στην ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών & λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων & διαδικασιών   του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ».

22. Την με αριθμό. 50025/19.9.2018 Κ.Υ.Α. «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις 
Περιφέρειες» (ΦΕΚ τ. Β΄ 4217/26-9-2018) και την υπ΄αρ. 4959/24-1-2019 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Διευκρινίσεις επί της υπ΄αρ. 50025/19-9-2018 ΚΥΑ για 
τη Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες».
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23. Την υπ’ αρ. 348/2018 (ΑΔΑ:66557Λ7-ΒΛΣ)  Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί 
έγκρισης του Προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας Αττικής έτους 2019 και 
συγκεκριμένα το μέρος που αφορά τη μεταφορά μαθητών και τις μετέπειτα τροποποιήσεις 
του.

24. Την υπ΄αριθμ. 34/2020 ( ΑΔΑ: ΨΡΧΛ7Λ7-ΦΧΠ)  Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής, « Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών -Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2020 »  καθώς και τις μέχρι σήμερα  τροποποιήσεις του, όπως 
επικυρώθηκαν και ισχύουν.  

25. Την υπ΄αριθμ. 302/2020 (ΑΔΑ: ΡΔΒΤ7Λ7-1Θ8)  Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής, « Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών -Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2021»  καθώς και τις μέχρι σήμερα  τροποποιήσεις του, όπως 
επικυρώθηκαν και ισχύουν.  

26. Την με αρ. 349/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ : ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) με 
θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019» και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του.  

27. Την υπ΄ αριθμ.  329/11-12-2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ : 
6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2020 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου  Δράσης  2020» και την υπ΄αρθμ. 
133615/33583/31-12-2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία 
αυτός επικυρώθηκε καθώς και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του.

28. Την υπ΄ αριθμ. 301/16-12-2020  Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ : 6ΗΒΙ7Λ7-
5ΚΒ)   με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 
και Ολοκληρωμένου Πλαισίου  Δράσης  2021» και την υπ΄αρθμ. 112945/30-12-2020 
Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία αυτός επικυρώθηκε καθώς 
και τις  μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του.

29. Την υπ’ αρ. 286088/13-6-2019 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής συγκρότησης 
Επιτροπής Περιφερειακής Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΠΟΔΕ) για το συντονισμό και την 
παρακολούθηση της μεταφοράς μαθητών σε περιφερειακό επίπεδο.  

30. Την υπ’ αρ.  499022/02-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας  Αττικής/ 
Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ. ΥΟΔΔ 688/03-09-2019), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

31. Την αριθμ. 625207/23-7-21 (ΦΕΚ 3353/Β/2021) απόφαση του Περιφερειάρχη περί 
παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής - Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών - Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’  αρ.  457959/ 1-7-2020 
απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε 
Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 2763).

32. Την αριθμ. 864073/14-10-2021 (ΦΕΚ 4832/τΒ/19-10-2021) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς 
Συμβούλους, στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, και Παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής " Με εντολή Περιφερειάρχη"  στον Εκτελεστικό Γραμματέα 
της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Δ/νσεων , Δ/νσεων, και Αυτοτελών 
Δ/νσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γεικής Δ/νσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής.

33. Την υπ’ αρ. 1010/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΠΕΚ7Λ7-ΙΦ4) έγκρισης 
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 
109.800.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α. για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
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πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά 
έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022.

34. Τα υπ’αριθμ. αρ.πρωτ.104984/11-4-2019 και  162208/07-05-2019  έγγραφα της 
Διεύθυνσης Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής με τα οποία βεβαιώνεται ότι κανένας Δήμος 
της Περιφέρειας Αττικής δεν διαθέτει δικά του μέσα για την εκτέλεση του έργου της 
μεταφοράς μαθητών, ότι η Περιφέρεια Αττικής δεν διαθέτει μεταφορικά μέσα που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά μαθητών, ότι δεν υπάρχουν αντίστοιχα 
τακτικά δρομολόγια δημόσιας συγκοινωνίας του ΟΑΣΑ και των ΚΤΕΛ με αυτά που έχουν 
σχεδιαστεί από την Περιφέρεια Αττικής και ότι τα μέσα μαζικών μεταφορών του ΟΑΣΑ δεν 
είναι κατάλληλα για την ομαδική και οργανωμένη μεταφορά των μαθητών πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας για τη 
μεταφορά τους.      

35. Την με αρ. πρωτ. 106724/12-04-2019 (ΑΔΑ:9ΨΥ37Λ7-Α3Ψ & ΑΔΑΜ:19REQ004789196) 
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία στον ΚΑΕ 0821 
και Ε.Φ.07.072 με α/α 2070 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής με ΑΑ Βεβ:1942.

36. Την αρ.πρωτ. 2095/02-01-2020 (ΑΔΑ: ΨΘ7Δ7Λ7-599) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία στον ΚΑΕ 0821 και Ε.Φ.07.072 με α/α 631 στο 
βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής με ΑΑΒεβ: 401.

37. Την αρ.πρωτ. 598/4-1-2021 (ΑΔΑ: ΩΦΓ27Λ7-ΞΤΖ) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από 
την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία στον ΚΑΕ 0821 και Ε.Φ.07.072 με α/α 93 στο βιβλίο 
εγκρίσεων και εντολών πληρωμής με Α/Α Βεβ: 75.

38. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 
της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

39. 4Τις υπ΄αρ. 1394/2019 (ΑΔΑ: 604Ψ7Λ7-9ΝΒ), 1593/2019 (ΑΔΑ: 7ΜΣΧ7Λ7-ΚΟΒ), 1602/2019 (ΑΔΑ: 
9ΘΕΞ7Λ7-ΣΒΘ), 2242/2019 (ΑΔΑ: 6ΖΩΒ7Λ7-Σ2Ε), 2294/2019 (Ω18Ε7Λ7-Μ3Κ), 2369/2019 (ΑΔΑ: 
Ω1Ν17Λ7-ΖΥ3), 2492/2019 (ΑΔΑ: ΨΡ4Χ7Λ7-ΝΒΙ), 2872/2019 (ΑΔΑ: 6ΦΧΜ7Λ7-Π5Φ), 3070/2019 (ΑΔΑ: 
ΩΧ1Φ7Λ7-ΑΓΛ), 3180/2019 (ΑΔΑ: ΩΙ1Σ7Λ7-Τ4Υ), 199/2020 (ΑΔΑ: 6ΜΚΨ7Λ7-ΛΚΠ), 317/2020 (ΑΔΑ: 
ΨΗΠΠ7Λ7-964), 580/2020 (ΑΔΑ: ΩΨΒΘ7Λ7-ΓΧΟ), 746/2020 (ΑΔΑ: 9Θ3Χ7Λ7-Ω17), 885/2020 (ΑΔΑ: 
65797Λ7-ΜΞΔ), 1206/2020 (ΑΔΑ: Ψ4ΡΙ7Λ7-ΞΕΡ) 1399/2020 (ΑΔΑ: Ω9ΣΟ7Λ7-Τ5Υ) 1766/2020 
(ΑΔΑ:ΨΖ937Λ7-94Ζ), 1770/2020 (ΑΔΑ:66ΟΚ7Λ7-5ΛΩ), 1825/2020 (ΑΔΑ:ΩΕ537Λ7-6Ν4), 2017/2020 
(ΑΔΑ: ΨΘΥ07Λ7-9ΓΩ), 2159/2020 (ΑΔΑ: 68ΙΚ7Λ7-Α4Κ) 2433/2020 (ΑΔΑ : 6ΘΖ47Λ7-1ΙΗ), 2483/2020 (ΑΔΑ 
: ΩΝΖΛ7Λ7-ΡΟΙ), 2640/2020 (ΑΔΑ : ΨΨΓΙ7Λ7-ΜΛ9) και 2763/2020 (ΑΔΑ:ΩΡΒΓ7Λ7-ΡΗ1), 619/2021 (ΑΔΑ: 
6Κ7Ε7Λ7-ΝΡ3), 731/2021 (ΑΔΑ: 6ΞΡΟ7Λ7-7ΓΑ), 1102/2021 (ΑΔΑ: ΨΩΓ17Λ7-8ΔΝ), 1164/2021 (ΑΔΑ: 
6Α6Θ7Λ7-Ρ41), 1991/21(ΑΔΑ:9ΜΚΘ7Λ7-ΝΙΙ), 2129/21(ΑΔΑ:9ΞΡΩ7Λ7-Β5Υ) Αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής με τις οποίες αξιολογήθηκαν και εντάχθηκαν στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών Οικονομικοί 
Φορείς.

40. Τη με αρ. 50025/19-9-2018 (Β' 4217) Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών «Μεταφορά 
μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» και την με αρ. 4959/24-1-2019 (ΑΔΑ: 
ΩΥΗΕ465ΧΘ7-6Γ3) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Διευκρινίσεις επί της 
υπ’ αρ. 50025/19-9-2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη μεταφορά μαθητών 
δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες».

41. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και 
Μεταφορών «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων 
και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής 
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Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, 
δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, 
φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης 
δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, 
Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και 
των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020 - 2021 και 
μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» 
(Β’ 4810). 

42. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 969 (Β΄23/8-1-2021) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών και 
Υποδομών και Μεταφορών αναφορικά με Παράταση ισχύος και τροποποίηση της υπό 
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και 
Μεταφορών «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων 
και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής 
Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, 
δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, 
φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης 
δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, 
Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και 
των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020 - 2021 και 
μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους (Β’ 
4810) » . Η διάρκεια ισχύος του ΦΕΚ Β/4810/2020, σύμφωνα με το άρθρο 1 της 
προαναφερόμενης ΚΥΑ παρατείνεται έως 31/03/2021.

43. Την υπό στοιχεία  Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 (ΦΕΚ 89/Β/16-1-2021) κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών 
και Υποδομών και Μεταφορών. 

44. Το εικοστό έκτο άρθρο της από 01-05-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 
90/Α/11-03-2020) σύμφωνα με το οποίο: «/../ Εφόσον κριθεί απαραίτητο, για λόγους 
αποφυγής συνωστισμού, είναι δυνατή η μεταφορά των μαθητών αυτών με επιπλέον 
ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα των οικείων ΟΤΑ ή, σε περίπτωση έλλειψης τέτοιων μέσων, με 
κατάλληλα μεταφορικά μέσα που πληρούν τους όρους της κείμενης νομοθεσίας με 
ανάθεση δημόσιας σύμβασης κατά το άρθρο 118 του ν.4412/2016 (Α΄147) ή, εφόσον η 
αξία της σύμβασης υπερβαίνει το όριο του ανωτέρω άρθρου, /…/».

45. Το υπ΄ αρ. πρ. ΠΕ15792/20-09-2021 έγγραφο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Πειραιά 
με θέμα: «πρόταση για πρόσθετο δρομολόγιο μεταφοράς μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο 
Αυτιστικών Πειραιά».

46. Το υπ’ αρ.πρ.798416/27-09-21 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας με θέμα: «Διαβίβαση νέου 
δρομολογίου λόγω πρόσθετων αναγκών από την εφαρμογή των διατάξεων του Φ.Ε.Κ. 
4187/Β/10-09-21 που προέκυψαν για την προστασία από τη μετάδοση του COVID-19, ως 
ο συνημμένος πίνακας.

47. Την με αρ. 2200/2021 (ΑΔΑ: 9ΛΚΗ7Λ7-ΟΒ0) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
αναφορικά με έγκριση  αιτήματος περί έκτακτου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών του 
Δημοτικού Σχολείου Αυτιστικών Πειραιά, για το σχολικό έτος 2021-2022, λόγω πρόσθετων 
αναγκών από την εφαρμογή των διατάξεων του Φ.Ε.Κ. 4187/Β/10-09-21 που προέκυψαν 
για την προστασία από τη μετάδοση του COVID-19.
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48. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι 
από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 και την ασφαλή μεταφορά μαθητών με 
αναπηρία, που δυσκολεύονται να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες για τη χρήση της 
μάσκας. 

49. Το από 14/10/2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Αττικής για δημοσίευση της πρόσκλησης για την ανάθεση της παροχής 
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών για έκτακτο δρομολόγιο λόγω COVID-19 του Δημοτικού 
Σχολείου Αυτιστικών Πειραιά για το σχολικό έτος 2021-2022.

50. Το υπ.αρ. 901884/26-10-2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά με το οποίο 
ενημερώνεται η Δ/νση Παιδείας Περιφέρειας Αττικής ότι ο διαγωνισμός για το σχολικό 
έτος 2021-2022 και για τη διαδρομή ΑΜΦΙΑΛΗ-ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-ΠΕΙΡΑΙΑ 
κατέστη άγονος, καθώς δεν υπήρξαν προσφορές για τη διεκδίκησή του.

51. Το υπ’ αρ. 917830/1-11-2021 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής για 
την ανάγκη εκ νέου πρόσκλησης οικονομικών φορέων προκειμένου να γίνει απ’ ευθείας 
ανάθεση εκτέλεσης του δρομολογίου ΑΜΦΙΑΛΗ-ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-ΠΕΙΡΑΙΑ.

52. Το υπ.αρ. 940568/08-11-2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά με το οποίο 
ενημερώνεται η Δ/νση Παιδείας Περιφέρειας Αττικής ότι ο διαγωνισμός για το σχολικό 
έτος 2021-2022 και για τη διαδρομή ΑΜΦΙΑΛΗ-ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-ΠΕΙΡΑΙΑ 
κατέστη και για δεύτερη φορά άγονος, καθώς δεν υπήρξαν προσφορές για τη διεκδίκησή 
του.

ΚΑΛΕΙ 

Εκ νέου τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο 
αντικείμενο της παρούσας, λόγω του άγονου της προηγούμενης πρόσκλησης, να υποβάλουν 
έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την ανάθεση  υπηρεσιών ενός νέου δρομολογίου, 
που προέκυψε για λόγους αποφυγής συνωστισμού και λόγω δυσκολίας εφαρμογής πιστά των 
οδηγιών για τη χρήση της μάσκας, μεταφοράς μαθητών  Δημόσιου Σχολείου της Περιφερειακής 
Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής,  με τη διαδικασία ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν. 
4412/2016, όπως ισχύει.

Ο συνολικός προϋπολογισμός , είναι  11.840,00€ (έντεκα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ )  
πλέον Φ.Π.Α. , έως το τέλος του σχολικού έτους 2021-2022, ήτοι για 160 ( εκατόν  εξήντα )  ημέρες 
μέγιστο.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ (€) του δρομολογίου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν 
ξεπερνά την ανώτατη προϋπολογιζόμενη κάθε φορά δαπάνη και καλύπτονται οι όροι της 
παρούσας Πρόσκλησης.

Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης,  είναι η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών με 
αναπηρία  Δημόσιου Σχολείου , της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής,  



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 618cfe905243b938f7e8bf08 στις 11/11/21 13:45
7

που προέκυψε για λόγους αποφυγής συνωστισμού και λόγω δυσκολίας  εφαρμογής πιστά των 
οδηγιών για τη χρήση της μάσκας, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα :
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Β. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

      Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε 
τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας 
Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος , 6ος όροφος ) και θα 
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέλθουν στην παραπάνω Δ/νση, μέχρι την  Πέμπτη  18/11/21, και ώρα 13.00π.μ. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.   

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν εξήντα (160) 
ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας αποσφράγισης των  προσφορών.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
χρόνο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Γ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

       Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν, επί αποδείξει, υποχρεωτικά στην 
ελληνική γλώσσα έγγραφη οικονομική προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, 
καθαρογραμμένη για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών με αναπηρία  νέου 
δρομολογίου Δημόσιου Σχολείου της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά της 
Περιφέρειας Αττικής.

Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς  τα ακόλουθα 
στοιχεία:

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/νση 

Οικονομικών, Δ/νση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Τμήμα 
Προμηθειών).

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης.
δ. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (Όνομα/Επωνυμία, Ταχυδρομική 
Διεύθυνση, Τηλέφωνο).

       Η  καταγραφή της τιμής της Προσφοράς των συμμετεχόντων συντάσσεται 
σύμφωνα με το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄, που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης, όπου θα αναφέρεται:

• η προσφερόμενη τιμή δρομολογίου ανά ημέρα (χωρίς Φ.Π.Α.) 
• η συνολική προσφερόμενη τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.) και συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.

Η οικονομική προσφορά πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του 
οικονομικού φορέα.
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 Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να είναι η τελική μετά από οποιαδήποτε έκπτωση 
ή μείωση και δεν  θα υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην 
προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ο 
προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.

Σε περίπτωση που η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα 
δαπάνη ανά δρομολόγιο η προσφορά του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται. 

Ο προσφέρων, μαζί με την οικονομική του προσφορά, θα προσκομίσει τα κάτωθι:

1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α/1986), 
όπως εκάστοτε ισχύει για την οποία δεν απαιτείται βεβαίωση γνησίου της 
υπογραφής , στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

1. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης 
τους οποίους έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα , και 
δεσμεύεται για την τήρησή τους. 

2. Διαθέτει εν ισχύ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να εκτελέσει 
το δρομολόγιο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άδεια κυκλοφορίας, άδεια 
οδήγησης, ασφαλιστήριο, ΚΤΕΟ κ.λ.π).

2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α/1986), 
όπως εκάστοτε ισχύει για την οποία δεν απαιτείται βεβαίωση γνησίου της 
υπογραφής , στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση για κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 
73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει.

3) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως 
• Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και 

Ε.Π.Ε.), 
• Αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και τις τροποποιήσεις του (για 

διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), 
• Ιδρυτική πράξη, τις τροποποιήσεις της και τα αποδεικτικά δημοσιεύσεως τους στο 

Γ.Ε.Μ.Η. (για διαγωνιζόμενους με μορφή Ι.Κ.Ε.)
• Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις 

μεταβολές της (για τα φυσικά πρόσωπα). 

• Eπισημαίνεται ότι τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση 
νομικών προσώπων θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν την υποβολή τους. 

4) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, τα οποία να είναι σε ισχύ κατά το 
χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, 
να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. Διευκρινίζουμε ότι  
:

➢ Οι ατομικές επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν ενημερότητα του 
επιχειρηματία και ενημερότητα για το προσωπικό που τυχόν απασχολούν 
(ασφαλιστική ενημερότητα μισθωτών πρώην ΙΚΑ). Σε περίπτωση μη 
απασχόλησης προσωπικού θα το δηλώνουν με ΥΔ τους.
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➢ Οι προσωπικές επιχειρήσεις (π.χ. Ο.Ε, Ε.Ε. κλπ) θα προσκομίσουν 
ενημερότητα της εταιρείας και των εταίρων.

➢ Οι κεφαλαιουχικές εταιρείες (π.χ. ΕΠΕ και Α.Ε.) θα προσκομίσουν 
ενημερότητα μόνο της εταιρείας.

5) Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας για τον συνοδό μαθητών σε ισχύ, σύμφωνα με τα 
σχετικώς οριζόμενα στην υπ΄αριθ. 4959/24-1-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΥΗΕ465ΧΘ7-6Γ3).

Οι  υπεύθυνες  δηλώσεις   πρέπει να φέρουν υπογραφή μετά την ημερομηνία της 
παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στο Γραφείο όπου 
στεγάζεται το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής 
Ενότητας Πειραιά , αμέσως με την λήξη της προθεσμίας κατάθεσης τους.

 Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης παρέχονται 
από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας 
Πειραιά (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132073715-716).

Δ. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του αναδόχου  θα πραγματοποιηθεί κατόπιν της παροχής των 
υπηρεσιών μεταφοράς, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης 
από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από τον Νόμο δικαιολογητικών. 

1. Βεβαίωση πραγματοποίησης του δρομολογίου από τον Διευθυντή του 
σχολείου

2. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 
3. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (όπου 

απαιτείται)
4. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία.

 Τον  Ανάδοχο  θα βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις.  
 Ο ΦΠΑ  βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.

Κατά την εξόφληση της δαπάνης παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος 
εισοδήματος, ο οποίος αποτελεί κράτηση υπέρ τρίτων.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0821.01 του ΕΦ 07072 του Προϋπολογισμού της  
Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2021.

     Κατά την εκτέλεση της ανάθεσης εφαρμόζονται α) οι διατάξεις του Ν.4412/2016 
β) οι όροι της παρούσας πρόσκλησης και  γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Ε. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ -  ΣΥΜΒΑΣΗ
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Η εκτέλεση του δρομολογίου που αφορά σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
της Π.Ε. Πειραιά και συγκεκριμένα το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ , θα 
είναι για μέγιστο χρονικό διάστημα  160 ( εκατόν εξήντα) ημερών και σε περίπτωση 
υπογραφής σύμβασης αυτή θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της 
και μέχρι την λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους (2021-2022). Σε περίπτωση που τα 
μέτρα προστασίας και περιορισμού της διασποράς της διάδοσης του COVID-19 
λήξουν νωρίτερα από την 30/06/2022  η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια.

ΣΤ.:ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

      Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής 
www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ


