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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση  υποβολής  προσφορών  για  κάλυψη  νέων  και  κενών 
δρομολογίων  μεταφοράς  μαθητών  Α/θμιας  και  Β/θμιας  Εκπ/σης  σχολείων 
χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη :

1. Τις  διατάξεις  του  Ν.3852/2010 «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις όμοιες της παρ. 7 του 
άρθρου  6 του  Ν.  4071/2012 για  τις  «Ρυθμίσεις  για  την  τοπική  ανάπτυξη,  την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

2. Τις  διατάξεις  του  Ν.  2286/1995 «περί  Προμηθειών  του  Δημοσίου  και  συναφών 
θεμάτων» 

3. Τις διατάξεις του  Ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών 
του κράτους».

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
5. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  145/23-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α/27.12.2010) «Οργανισμός της 

Περιφέρειας Αττικής» και της τροποποίησής του (ΦΕΚ 2494/Β/04.11.2011). 
6. Την  υπ΄  αριθμ.  100/2013  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου περί 

«Έγκρισης σκοπιμότητας για όλες τις δαπάνες προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών 
έτους 2013,  όπως αυτές έχουν προβλεφθεί  στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας 
Αττικής ανά Περιφερειακή Ενότητα και έχουν επιμερισθεί ανά ΚΑΕ

7. Την  παρ.  Η΄  του  Κεφαλαίου  ΙΙ  του  άρθρου  186  του  Ν.3852/2010  (Α΄87)  του 
«Καλλικράτη»,  όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 εδάφια 1,2,3 
του  Ν.4089/26-10-2012  όπου  αναφέρεται  ότι  από  1/7/2013  η  δαπάνη  μεταφοράς 
μαθητών βαρύνει τους προυπολογισμούς των Περιφερειών.

8. Την  υπ.  αρ.24001/14-6-2013(ΦΕΚ  1449/Β/14-6-2013  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  με  βάση  το 
οποίο  γίνεται  ο  τρόπος  υπολογισμού  του  κόστους  των  δρομολογίων  μεταφοράς 
μαθητών.  

9. Τον Ν.4182/10-9-2013(ΦΕΚ/Α΄/10-9-2013) άρθρο 100 που  αναφέρονται τα εξής : 
«1.Οι  συμβάσεις  μεταφοράς  μαθητών  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης από τον τόπο διαμονής στα σχολεία φοίτησης, περιλαμβανομένης της 
μεταφοράς των μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων , ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΕΠΑΣ 
καθώς  και  σχολείων  ειδικής  αγωγής  συνάπτονται  για  το  σχολικό  έτος  2013-
2014,σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  υπ.  αρ.24001/11-6-2013  ΚΥΑ  (Β΄1449).Στις 
περιπτώσεις  που  οι  συμβάσεις  αυτές  δεν  καταρτιστούν  μέχρι  την  έναρξη  του 
σχολικού  έτους  ή  δεν  είναι  δυνατόν  για  οποιονδήποτε  λόγο  να  εκτελεστούν,  η 
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μεταφορά γίνεται  με παράταση των συμβάσεων που έχουν παραταθεί  ή συσταθεί 
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.4089/2012.Στις  περιπτώσεις  που  η  μεταφορά 
μαθητών πραγματοποιούνταν με συμβάσεις δήμων που είχαν καταρτιστεί σύμφωνα 
με τις διατάξεις της υπ.αρ.  35415/28-7-2011 ΚΥΑ (Β΄1701),  οι οποίες έχουν λυθεί 
αυτοδικαίως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4089/2012, αυτές ανασυστήνονται και η 
οικεία Περιφέρεια υπεισέρχεται αυτοδικαίως και  χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα 
ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δήμων της χωρικής της 
αρμοδιότητας, που είχαν καταρτίσει τις σχετικές συμβάσεις.
2.Οι  παρατάσεις  γίνονται  κατόπιν αποφάσεως  του  Περιφερειακού Συμβουλίου  και 
μέχρι την υπογραφή των συμβάσεων των διαγωνισμών που έχουν προκηρυχθεί από 
τις  Περιφέρειες  σύμφωνα  με  την  ΚΥΑ  24001/11-6-2013  (Β΄1449)  οπότε  με  την 
κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων λύονται αυτομάτως και αζημίως.
3.Οι συμβάσεις που παρατείνονται κατά τα προβλεπόμενα στην παρ.1 εκτελούνται 
μέχρι την λύση τους με το κόστος που είχε διαμορφωθεί κατά τον Ιούνιο του 2013.
4.Για όσα δρομολόγια εκ των συμβάσεων των προηγούμενων παραγράφων 
προκύψει αδυναμία των αναδόχων να τα πραγματοποιήσουν, καθώς και για 
τυχόν  νέα  δρομολόγια,  οι  Περιφέρειες  αναθέτουν  καθένα  από  αυτά  με 
απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  κατόπιν  διαπραγμάτευσης  χωρίς 
δημοσίευση  προκήρυξης  με  κόστος  μικρότερο  ή  ίσο  με  αυτό  που  είχε 
διαμορφωθεί  κατά  τον  Ιούνιο  2013  για  τα  υφιστάμενα  δρομολόγια  είτε  με 
κόστος που προκύπτει από παρεμφερεί δρομολόγια ,προκειμένου για νέα.
5.Το συμβατικό κόστος δρομολογίου των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος 
άρθρου δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη αποζημίωση που προκύπτει από 
την εφαρμογή της υπ. αρ. 24001/11-6-2013 ΚΥΑ (Β΄1449).»  

10. Την  Εγκύκλιο  με  αριθμό  19/12-9-2013  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  με  θέμα 
«Διαδικασία  και  προυποθέσεις  παράτασης  συμβάσεων  μεταφοράς  μαθητών 
σχολικού έτους 2013-2014 μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών».

11. Τα  υπ. αρ.37460/19-9-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που περιέχει με 
τίτλο «Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου υπ. αρ. 19/2013 για τη μεταφορά μαθητών.

12. Την  υπ.αρ.284/2013  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  για  έγκριση 
παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2013-2014

13. Την  υπ.   αρ.  1933/2013  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής   για  έγκριση 
παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2013-2014

14. Την  υπ.  αρ.  ΑΔΑ  ΒΕΤ67Λ7-Υ5Μ  απόφασης  ανάληψης  υποχρέωσης  του  Φορέα 
06072 στον ΚΑΕ 08210 Α ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

15. Την υπ. αρ.  40701/11-10-2013 (ΦΕΚ 2561/τεύχος Β/11-10-2013) κοινή υπουργική 
απόφαση  η  οποία  συμπληρώνει  την  υπ.αρ.  24001/11-6-2013  κοινή  υπουργική 
απόφαση. 

16. Τα αιτήματα των σχολείων που συμπεριλαμβάνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα

ΚΑΛΕΙ

Όλους  τους  ενδιαφερομένους,  να  υποβάλλουν  στη  Γραμματεία  της  Διεύθυνσης 
Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), 
Ηρώων Πολυτεχνείου  78,  Ελευσίνα,  Τ.Κ.  19 200,  ισόγειο,  έως  την ΠΕΜΠΤΗ 7/11/2013 
έγγραφες  σφραγισμένες  οικονομικές  προσφορές  για  όσα  δρομολόγια  επιθυμεί  και  που 
αναγράφονται  στο  συνημμένο  αρχείο  με  τη  διαδικασία  της  Πρόσκλησης  Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος .
Α. Περιγραφή του αντικειμένου – Όροι Εκτέλεσης Εργασιών

Οι  Ανάδοχοι  αναλαμβάνουν  την  εκτέλεση  των  δρομολογίων  μεταφοράς  μαθητών 
σχολείων Α/θμιας και  Β/θμιας Εκπ/σης σχολείων χωρικής αρμοδιότητας της Δυτ.  Αττικής 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Α΄.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν  έγγραφες  οικονομικές  προσφορές σε φάκελο ο 
οποίος  θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου και 
στην όψη του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:
Προς  το  Τμήμα  Προμηθειών  Δ/νσης  Οικονομικών  Περιφερειακής  Ενότητας  Δυτ.  
Αττικής
«Προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση δρομολογίου-δρομολογίων 
μεταφοράς μαθητών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Π.Ε. Δυτ. Αττικής»
Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία. Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.)
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Β. Κρατήσεις – Πληρωμή

         Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από τη Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής 
Ενότητας  Δυτικής  Αττικής  σύμφωνα  με  τον  Ν.  4152/2013  (ΦΕΚ  107/τ.Α’/09-05-2013) 
υποπαράγραφο Ζ5 «Συναλλαγές μεταξύ Επιχειρήσεων και Δημοσίων Αρχών» παρ. 3 υπό 
την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από 
το Νόμο δικαιολογητικών, τα οποία είναι τα παρακάτω :

1. Τιμολόγιο πώλησης.
2. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
3. Βεβαίωση εκτέλεσης δρομολογίων από τον Δ/ντή του κάθε σχολείου με συνημμένη 

κατάσταση μεταφερόμενων μαθητών. 
            Οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο:

-Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 3%,
-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ.,
-ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου,
-Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 0,10%
-Τέλος  χαρτοσήμου  3% επί  του  0,10% υπέρ  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων 
Συμβάσεων.
-Εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ επί του Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του 0,10% υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.

Ο  Προϋπολογισμός  για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό 
των 41.640,50 € πλέον του Φ.Π.Α. και θα επιβαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, Οικονομικού έτους 2013 
ΕΦ 06072   ΚΑΕ 0821           

Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή 

σε  ευρώ,  πλέον  του  Φ.Π.Α.  με  βάση  το  υπόδειγμα  οικονομικής  προσφοράς  του 

Παραρτήματος A΄.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση από 

την  Οικονομική  Επιτροπή  (Λ.  Συγγρού  15-17,  6ος όροφος,  αίθουσα  Περιφερειακών 

Επιτροπών)  και  οι  συμμετέχοντες  θα ενημερωθούν εγκαίρως για  την ακριβή ημερομηνία 

αυτής.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη και στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση 
www  .  patt  .  gov  .  gr  .

                                                                            
                                                                           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
                                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                      ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ 
ΜΕΣΟ

ΧΛΜ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) (Ολογράφως σε ευρώ) (Αριθμητικώς σε ευρώ)

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ
ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014

Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙ
ΚΟ
ΜΕΣΟ

ΧΛΜ  (ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟ
ΦΗ)

ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΩΤΕΡΗ  ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ  ΒΑΣΕΙ 
ΚΥΑ 24001/14-6-13

ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕΧΡΙ 
30/6/2014 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1 3ο ,9ο,6ο ΚΑΙ  5ο 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 
ΜΕΓΑΡΩΝ

ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ-
ΣΤΑΣΗ  ΒΛΥΧΟΣ 
Π.Ε.Ο.Α.Κ.-
ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΟΥΛΜΑΝ 10 52 52,33 € 5.756,30 €

2 4ο,7ο ΚΑΙ  8ο 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 
ΜΕΓΑΡΩΝ

ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ-
ΣΤΑΣΗ  ΒΛΥΧΟΣ 
Π.Ε.Ο.Α.Κ.-
ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΟΥΛΜΑΝ 10 50 52,33 € 5.756,30 €

3 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΘΕΣΗ ΠΗΛΙΧΟΥ
ΒΑΡΗ  ΜΑΤΣΗ-
ΛΑΚΟΣ  ΧΑΤΖΗ-
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ-
ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΟΥΛΜΑΝ 15 50 52,33 € 5.756,30 €

4 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

3η,4η,5η,6η ΑΝΩ 
ΦΟΥΣΑΣ-
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ-
ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΟΥΛΜΑΝ 15 50 52,33 € 5.756,30 €

5 11ο 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
(ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ)

ΜΕΛΙΣΣΙΑ,ΘΕΡΜ
ΟΚΗΠΙΑ,ΓΚΟΡΥΤ
ΣΑ  (ΛΟΦΟΣ 
ΓΚΟΛΕΜΗ,ΗΜΕΡ
ΟΣ 
ΤΟΠΟΣ,ΑΓ.ΣΟΦΙ
Α,ΡΕΙΚΙΑ,ΠΕΥΚΟ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ,ΑΓ,
ΙΩΑΝΝΗΣ-
ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΟΥΛΜΑΝ 10 20 114,84 € 12.632,40 €

6 1ο ΕΠΑΛ 
ΜΕΓΑΡΩΝ

ΑΝΩ  ΒΛΥΧΑΔΑ 
ΜΕΓΑΡΩΝ-
ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΑΧΙ 24 2 30,03 € 3.303,30 €

7 2o  ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΜΕΓΑΡΩΝ

ΗΡΕΜΟ ΚΥΜΑ 
ΜΕΓΑΡΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΑΧΙ 18 2 24,36 2.679,60

ΣΥΝΟΛΟ 378,55 € 41.640,50 €

ΑΔΑ: ΒΛ1Π7Λ7-ΦΓΦ


