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ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
(ΝΕΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΛΟΓΩ COVID-19) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.820,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για
την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ» και ιδιαίτερα τις διατάξεις του άρθρο 6, περίπτωση 14, το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014)
«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α-19-8-2018),τον
Ν. 4623/9-8-2019 (ΦΕΚ 134Α΄), καθώς και τον Ν. 4625/31-8-2019 (ΦΕΚ 139Α΄) και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής»
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 44403/2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β’/411-2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/’Β/14-12-2011) και την υπ’ αριθ. 109290/39629/23-122016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/τ.Β΄/29-12-2016)
«Έγκριση της υπ’ αρ. 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία
τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την αρ. 66313/24553
Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της υπ’ αρ. 273/2017 Απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 3051/Β/5-9-2017)» καθώς και την αριθ.
37419/13479/11-5-2018 (ΦΕΚ 1661/Β/2018) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
«έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί τροποποίησης –
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
4. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»
και άλλες διατάξεις».
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5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
6. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως
διορθώθηκε – τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄
161) και λοιπές ρυθμίσεις.»
8. Την υπ’ αριθ. 57654/22-5-2017 (Β' 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
9. Τις με αρ. 499022/2-9-2019 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ' 688/3-9-2019), αρ. 722070/12-11-2019 (ΦΕΚ τ. Β’ 4258/20-11-2019)
και αρ. 457959/7-7-2020 (ΦΕΚ 2763/Β/2020) Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων»
& «Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής» αντίστοιχα.
10. Την αριθ. Πρωτ. 1002357/28-12-2020 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ΄ 1077) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί παράτασης
θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής.
11. Την υπ αρ. 216/2019 (ΑΔΑ: ΨΚΠΧ7Λ7-0ΑΗ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την
έκκριση τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.
12. Τις διατάξεις του άρθρου 14 «Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139/τ. Α΄/31-082019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις», παραγρ. 5.
13. Την με αρ. 348/2018 Απόφαση (ΑΔΑ: 66557Λ7-ΒΛΣ) του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής
«Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019» και συγκεκριμένα το
μέρος που αφορά στη μεταφορά μαθητών, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 72/2019 Απόφαση- Ορθή
Επανάληψη- (ΑΔΑ: 94ΕΡ7Λ7-3ΔΖ) «Έγκριση 1ης αναθεώρησης Προγράμματος Προμηθειών 2019».
14. Την με αρ. 348/2018 Απόφαση (ΑΔΑ: 66557Λ7-ΒΛΣ) του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής
«Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019» και συγκεκριμένα το
μέρος που αφορά στη μεταφορά μαθητών, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 72/2019 Απόφαση- Ορθή
Επανάληψη- (ΑΔΑ: 94ΕΡ7Λ7-3ΔΖ) «Έγκριση 1ης αναθεώρησης Προγράμματος Προμηθειών 2019».
15. Την με αρ. 34/2020 (ΑΔΑ: ΨΡΧΛ7Λ7-ΦΧΠ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Α. με θέμα:
«Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες αγαθών και παροχή υπηρεσιών της Π.Α. έτους 2020»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
16. Την υπ’ αριθ. 302/2020 (ΑΔΑ: ΡΔΒΤ7Λ7-1Θ8) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, αναφορικά
με την Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών – Παροχής Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους
2021.
17. Την με αρ. 349/2018 Απόφαση (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
Αττικής «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 και Ολοκληρωμένου
Πλαισίου Δράσης 2019», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 73/2019 Απόφαση – ορθή επανάληψη(ΑΔΑ:ΩΚ1Ζ7Λ7-9Χ8) περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, την υπ΄αριθμ. 162/2019
(ΑΔΑ: ΨΜ1Δ7Λ7-ΜΗΜ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα:«Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής», καθώς και την υπ΄αριθ. 214/2019 (ΑΔΑ:Ω85Ρ7Λ7-ΜΨΑ)
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα:«Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Αττικής».
18. Την υπ’ αριθ. 329/11-12-2019 (ΑΔΑ:6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ)- ορθή επανάληψη- Απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής, αναφορικά με την Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού
έτους 2020 και την υπ’ αριθ. 75/2020 (ΑΔΑ: ΨΝΗΠ7Λ742Ε) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Αττικής, αναφορικά με την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού της Περιφέρειας οικονομικού έτους
2020.
19. Την με αρ. 301/2020 (ΑΔΑ: 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
Αττικής «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 και Ολοκληρωμένου
Πλαισίου Δράσης 2021».
20. Την υπ’ αριθ. 111063/35236/02-01-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με
θέμα :“ Επικύρωση προϋπολογισμού οικoνομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Αττικής”, την 50798/14278/16-52019 (σχετ. 31329/8949/02-04-2019) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί
Νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 73/2019 ορθή επανάληψη απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
Αττικής, την Α.Π. 62445/17080/1-7-2019 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 162/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
Αττικής», καθώς και την Α.Π. 90136/23741/18-10-2019 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
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Διοίκησης Αττικής περί Νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 214/2019 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Αττικής.
21. Την υπ’ αριθ. 133615/33583/31-12-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με
θέμα: «Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας Αττικής». καθώς και την υπ’
αριθ. 31888/8435/30-04-2020 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα:
«Έλεγχος νομιμότητας της υπ΄αριθ. 75/2020 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
Αττικής.
22. Την υπ’ αριθ. 112945/30-12-2020 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα:
“Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής”.
23. Το υπ’αριθ.64528/03-04-2018 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειακής και Συλλογικών
Οργάνων με θέμα «Εκτέλεση δαπανών Περιφερειακών Ενοτήτων – Μέθοδος υπολογισμού αξίας των
συμβάσεων».
24. Τη με αρ. 1010/2019 Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΠΕΚ7Λ7-ΙΦ4) της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε
η έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 109.800.000,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τη μεταφορά μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής κατά τα
σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022.
25. Τη με αρ. πρωτ. 106713/12-4-2019 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΣΟΚ7Λ7-Μ4Λ και
ΑΔΑΜ: 19REQ004789306) και την με αρ. πρωτ. 2405/2-1-2020 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης
(ΑΔΑ: ΩΦΚΤ7Λ7-7ΓΜ, ΑΔΑΜ: 20REQ006210992).
26. Τη με αριθ. 1054/4-1-2021 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΒΤΒ7Λ7-1ΚΕ, ΑΔΑΜ:
21REQ008012828).
27. 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».
28. Το υπ’ αρ. 921924/30-11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας με θέμα: «Διαβίβαση νέου δρομολογίου λόγω
πρόσθετων αναγκών από την εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 Φ.Ε.Κ. 4899/Β/0611-2020 Κ.Υ.Α. που προέκυψαν για την προστασία από τη μετάδοση του COVID-19, ως ο συνημμένος πίνακας.
29. Το με αριθ. 933652/3-12-2020 έγγραφο της υπηρεσία μας προς τη Δ/νση Παιδείας με θέμα: «Παροχή
Διευκρινήσεων».
30. Το με αριθ. 943757/7-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας με θέμα: «Απάντηση σχετικά με την παροχή
διευκρινήσεων για νέο δρομολόγιο Covid-19».
31. 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 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).
32. 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.
33. 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.
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34. 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, /…/».
35. 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.
36. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 5.500,00€ πλέον του ΦΠΑ (συνολικό κόστος έως τέλος σχολικού
έτους 2020-2021, ήτοι για 100 ημέρες μέγιστο) και 6.820,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει
τον ΚΑΕ 082101 και τον Ε.Φ. 04.072 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2021.
37. Την με αρ. 178/2021 (ΑΔΑ: 6Μ4Χ7Λ7-Ψ9Μ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με έγκριση
αιτήματος περί διάσπασης του αριθ. 107 δρομολογίου της αριθ. 7/2019 πρόσκλησης υποβολής οικονομικών
προσφορών της Δ/νσης Οικονομικών ΠΕΝΤΑ και της δημιουργίας νέου δρομολογίου για μεταφορά μαθητών με
αναπηρία σε σχολική μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), για λόγους αποφυγής συνωστισμού
και λόγω δυσκολίας χρήσης μάσκας, σύμφωνα με το άρθρο 26ο της από 01-05-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 90/Α), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4690/2020 (Α΄104)».

ΚΑΛΕΙ

Tους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο
της παρούσας, 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 - με
αναπηρία- Δημόσιου Σχολείου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας
Αττικής, με τη διαδικασία ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι έξι χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ευρώ
(6.820,00€)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. έως τέλος του σχολικού έτους 2020-2021, ήτοι για εκατό (100)
μέρες 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
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της παρούσας Πρόσκλησης είναι η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών
με αναπηρία νέου δρομολογίου Δημόσιου Σχολείου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα
Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, που προέκυψε για λόγους αποφυγής συνωστισμού και λόγω
δυσκολίας εφαρμογής πιστά των οδηγιών για τη χρήση της μάσκας, σύμφωνα με τον κάτωθι
πίνακα
1
:
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Πίνακας 1 : Νέο δρομολόγιο για μεταφορά μαθητών/τριών δημόσιων σχολείων Β/ΘΜΙΑΣ της Π.E. Νότιου Τομέα Αθηνών για λόγους αποφυγής συνωστισμού, για όσο ισχύουν τα
μέτρα προστασίας και περιορισμού της διάδοσης του COVID-19 και πάντως το αργότερο έως 30/6/2021

Δήμος
Σχολείου

ΑΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙ
ΟΣ

Σχολείο

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Περιγραφή
Δρομολογίου

Σπερχιάδος,
ΒούλαΜιλητού,
ΑργυρούποληΆγ. Δημήτριος
(σχολείο)

Σύνολο
Έμφορτων
Χιλιομέτρων

Αριθμός
Μαθητών

Τύπος
Μεταφορικού
Μέσου

13

2

ΤΑΞΙ

Ένδειξη
Συνοδού

ΝΑΙ

Ειδικά
Διαμορφωμένο
Όχημα

Αριθμός
Αναπηρικώ
ν Αμαξιδίων

Ώρα
Άφιξης
στο
Σχολείο

Ώρα
Αναχώρηση
ς από το
Σχολείο

ΗΜΕΡΗΣI
O
ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
έως και
τέλος
σχολικού
έτους 2021 (100
ημέρες)
χωρίς ΦΠΑ
σε ευρώ

ΟΧΙ

-

08:00

13:15

55,00€

5.500,00€
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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 Νοτίου Τομέα Αθηνών,
Τμήμα Προμηθειών, κτίριο 240Α / Παραλία Καλλιθέας - Μοσχάτου, Πρώην Ολυμπιακές
Εγκαταστάσεις, Τ.Κ. 176 02, Καλλιθέα, ισόγειο) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την
απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την
03 -03-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί ενενήντα (90) 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 χωρίς
ξέσματα, για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών με αναπηρία νέου δρομολογίου
Δημόσιου Σχολείου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών 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 Νοτίου Τομέα Αθηνών,
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.
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:
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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.
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).

6) Εν ισχύ ειδική άδεια οδήγησης ΕΔΧ για τον οδηγό ταξί.
.
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 Νοτίου Τομέα
Αθηνών, την 04-03-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ.
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Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης παρέχονται από το
Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών
(τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132129123, 120).
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.
2.
3.
4.

Βεβαίωση πραγματοποίησης του δρομολογίου από τον Διευθυντή του σχολείου
Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών
Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (όπου απαιτείται)
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 04072 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
Η εκτέλεση του δρομολογίου που αφορά σχολείο της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης της ΠΕΝΤΑ και
συγκεκριμένα το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αγ. Δημητρίου θα είναι για μέγιστο χρονικό διάστημα 100 ημερών και
σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης αυτή θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της
και μέχρι την λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους (2020-2021). Σε περίπτωση που τα μέτρα
προστασίας και περιορισμού της διασποράς της διάδοσης του COVID-19 λήξουν νωρίτερα από
την 30/06/2021 η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια.

ΣΤ.:ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Η παρούσα
www.patt.gov.gr.

Πρόσκληση

δημοσιεύεται

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
CHRISTINA NTIMTSA
Ημερομηνία: 2021.02.25 11:14:18
EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

-

στην

ιστοσελίδα

της

Περιφέρειας

Αττικής

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Τομέα Αθηνών
Δ/νση Παιδείας
Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης - Τμήμα
Διαδικτύου και Ψηφιακής Ενημέρωσης
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(με την παράκληση να
email: site@patt.gov.gr

την

αναρτήσει

στην

ιστοσελίδα

της

Περιφέρειας
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Αττικής)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
του οικονομικού φορέα ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
με έδρα…………………………………………., οδός ……………………………αριθμ……..
Τ.Κ. ………………, ΑΦΜ …………………………, ΔΟΥ ……………………………………….
τηλέφωνα επικοινωνίας ……………………………………………φαξ ……………………...
E-mail ……………………………………………………………………………………………….
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Πίνακας 1 : Νέο δρομολόγιο για μεταφορά μαθητών/τριών δημόσιων σχολείων Β/ΘΜΙΑΣ της Π.E. Νότιου Τομέα Αθηνών για λόγους αποφυγής συνωστισμού, για όσο ισχύουν τα
μέτρα προστασίας και περιορισμού της διάδοσης του COVID-19 και πάντως το αργότερο έως 30/6/2021

Δήμος
Σχολείου

ΑΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙ
ΟΣ

Σχολείο

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Περιγραφή
Δρομολογίου

Σπερχιάδος,
ΒούλαΜιλητού,
ΑργυρούποληΆγ. Δημήτριος
(σχολείο)

Σύνολο
Έμφορτων
Χιλιομέτρων

Αριθμός
Μαθητών

Τύπος
Μεταφορικού
Μέσου

13

2

ΤΑΞΙ

Ένδειξη
Συνοδού

Ειδικά
Διαμορφωμένο
Όχημα

Αριθμός
Αναπηρικώ
ν Αμαξιδίων

Ώρα
Άφιξης
στο
Σχολείο

Ώρα
Αναχώρηση
ς από το
Σχολείο

ΟΧΙ

-

08:00

13:15

ΝΑΙ

ΠΡΟΣΦΕΕ
ΡΟΜΕΝΟ
ΗΜΕΡΗΣI
O
ΚΟΣΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ ΣΕ
ΕΥΡΩ

ΠΡΟΣΦΕΡ
ΟΜΕΝΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
έως και
τέλος
σχολικού
έτους
2020-2021
(100
ημέρες)
χωρίς ΦΠΑ
σε ευρώ

€

ΦΠΑ

€

Σύνολο με
ΦΠΑ

€

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΝΗΤΑ (90) ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:……………………
ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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€

