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ΠΕΡΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
«Για την παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς ενός ατόμου με Αναπηρία (ΑμεΑ), σύμφωνα 
με το άρθρο 155 του Ν.4483/2017 και το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, από την 
υπογραφή της Σύμβασης έως 31-07-2022, από τον τόπο διαμονής του στις 
εγκαταστάσεις της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών, με δ.τ. ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗ και 
αντιστρόφως».

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

3. Το Ν.2859/2000 (ΦΕΚ τ. Α΄248) «Κύρωση κώδικα φόρου προστιθέμενης αξίας».
4. 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).

5. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.»
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6. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις». 

7. 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’/4-11-2011) και την ορθή 
επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/’Β/14-12-2011) και την υπ’ αριθ.  109290/39629/23-12-
2016 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.

8. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες». 

9. Την υπ΄αρ. 57654/22-5-2017 (ΦΕΚ τ.Β 1781/23-5-2017) 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».

10.Την υπ΄αρ.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)» 

11. 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. 457959/1-7-2020 (ΦΕΚ 2763/Β/2020) όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθ. 21947/12-01-2021 (ΦΕΚ 133/Β/19-1-
2021) και 411961/24-5-2021 (ΦΕΚ 2268/Β/2021), Αποφάσεις του Περιφερειάρχη 
Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής / Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων» και «Ανάθεση και Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής» αντίστοιχα.

12. Τη με αρ. πρωτ. 23612/11-1-2022 (ΦΕΚ 9/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./12-1-2022) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής».

13. Tην υπ΄αριθ. 625207/23-07-2021 (ΑΔΑ: 690Χ7Λ7-8ΕΘ) Απόφαση Περιφερειάρχη 
Αττικής περί παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 
3353/τ.Β’/26-07-2021).

14. Tην υπ΄αριθ. 864073/14-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΤ357Λ7-ΝΛΖ) Απόφαση Περιφερειάρχη 
Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς 
Συμβούλους, στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής της Περιφέρειας 
Αττικής και Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και 
σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της 
Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 4832/τ.Β’/19-10-2021), όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει.
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15. Την υπ’ αριθ. 2/2022 (ΑΔΑ:63957Λ7-ΓΜ8) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με 
Θέμα: «Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής».

16. Tην υπ΄αριθμ. 179/2021 (ΑΔΑ: 660Ι7Λ7-Ξ7Χ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου,  
με θέμα την  Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 
και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2022.

17. Την υπ’ αριθμ. 169047/30-12-2021 Επικύρωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022 από 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

18. Tην υπ΄αριθμ. 178/2021 (ΑΔΑ: ΩΖ8Μ7Λ7-Σ1Χ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου,  
περί Έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών – Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας 
Αττικής οικονομικού έτους 2022.

19. 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».

20. Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει και ιδιαίτερα το άρθρο 118.

21. Το  υπ’ αριθ. 64528/3-4-2018 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης 
Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων με θέμα «Εκτέλεση δαπανών Περιφερειακών 
Ενοτήτων – Μέθοδος υπολογισμού αξίας των συμβάσεων».

22.Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» και ιδιαίτερα το άρθρο 118, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

23.Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις και λοιπές 
διατάξεις του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων.

24. Τις διατάξεις του άρθρου 155 «Μεταφορά ΑμεΑ» του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 
107/Α’/2017), η οποία αναφέρει: «Οι Περιφέρειες δύναται να αναλαμβάνουν την 
μεταφορά των Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) από τον τόπο διαμονής τους στις 
εγκαταστάσεις των Πιστοποιημένων Φορέων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής 
Φροντίδας και αντιστρόφως…….Η χρηματοδότηση του μεταφορικού έργου θα γίνεται 
αποκλειστικά από ίδιους πόρους των Περιφερειών, αποκλειόμενης της χρησιμοποίησης 
των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που κατανέμονται στις Περιφέρειες».

25. 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»

26. Την υπ’ αρ.139/2021 (ΑΔΑ:61217Λ7-Δ9Β,  ΑΔΑΜ:21REQ009348488)  Απόφαση 
Περιφερειακού Συμβουλίου  με θέμα: «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την 
μεταφορά εξυπηρετούμενων των ιδρυμάτων: «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ-
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΠΕΚ-ΑΜΕΑ)» και της 
«ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ με δ.τ. ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗ» , για τη 
χρονική περίοδο φοίτησής τους -Σεπτέμβριο 2021 έως και Ιούλιο 2022 συνολικού 
ποσού   216.411,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

28. Την αρ. 3/2021 (ΑΔΑΜ:21PROC009622471 29-11-2021) Διακήρυξη ηλεκτρονικού 
Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς των 
Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν.4483/2017, για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς των εξυπηρετούμενων ιδρυμάτων : 
-Πειραϊκή Ένωση Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ με δ.τ. «ΠΕΚ/ΑμεΑ 
-Εταιρεία Προστασία Σπαστικών, με δ.τ. ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗ 
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Από και προς τις εγκαταστάσεις των προαναφερόμενων ιδρυμάτων από την υπογραφή της 
σύμβασης έως 31/07/2022 . 

 29. To αριθ. πρωτ. 134018/16-02-2022 έγγραφο της Δ/νσης  Παιδείας, με θέμα:      
Επικαιροποιημένο αίτημα για τη μεταφορά ατόμου της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ με δ.τ. ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ», με συνημμένο πίνακα με την περιγραφή 
του δρομολογίου  (έμφορτα χλμ, ημερήσιο κόστος, προϋπολογιζόμενη δαπάνη κλπ). 

30. Το γεγονός ότι το ανωτέρω αναφερόμενο αίτημα της Δ/νσης Παιδείας αφορά νέο 
αίτημα μεταφοράς ατόμου με αναπηρία το οποίο δεν συμπεριλαμβάνονταν στη λίστα 
δρομολογίων και στην προϋπολογισθείσα δαπάνη της αρ.  3/2021 
(ΑΔΑΜ:21PROC009622471 29-11-2021) Διακήρυξης.

31. Την αρ. 453/2022 Απόφαση της ΟΕ (ΑΔΑ: 6Β227Λ7-9ΡΔ, ΑΔΑΜ: 
22REQ01019948822) περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 
6.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς 
ενός ατόμου με Αναπηρία (ΑμεΑ), σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν.4483/2017 και το 
άρθρο 118 του Ν.4412/2016, για το χρονικό διάστημα έως 95 ημερών (από την 
υπογραφή της Σύμβασης έως 31-07-2022), από τον τόπο διαμονής του στις 
εγκαταστάσεις της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών, με δ.τ. ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗ και 
αντιστρόφως.

32. Την αρ.πρωτ. 254440/ 28-03-2022 (Α.Δ.Α.: 6ΙΠΑ7Λ7-ΜΝΝ Α.Δ.Α.M: 
22REQ010275064) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την αρμόδια Οικονομική 
Υπηρεσία στον ΚΑΕ 0829 και Ε.Φ.04.072 με α/α 1713 στο βιβλίο εγκρίσεων και 
εντολών πληρωμής με Α/Α Βεβ: 1674.

ΚΑΛΕΙ

Τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο
αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για 
την παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς ενός ατόμου με Αναπηρία (ΑμεΑ), σύμφωνα με το 
άρθρο 155 του Ν.4483/2017 και το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, για το χρονικό διάστημα 
από την υπογραφή της Σύμβασης έως 31-07-2022, από τον τόπο διαμονής του στις 
εγκαταστάσεις της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών, με δ.τ. ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗ και 
αντιστρόφως», σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας. 

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 δαπάνη και καλύπτονται οι όροι της παρούσας 
Πρόσκλησης.

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, είναι η παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς ενός 
ατόμου με Αναπηρία (ΑμεΑ), για το δρομολόγιο που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της 
παρούσας.
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Η οικονομική προσφορά πρέπει να υποβληθεί με την τιμή σε ΕΥΡΩ που προκύπτει μετά 
την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν.

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

Οι προσφέροντες θα δηλώνουν το κόστος ημερήσιου δρομολογίου που προσφέρουν. Η 
προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται σε ΕΥΡΩ με ακρίβεια μέχρι δύο (2) δεκαδικών 
ψηφίων. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, τα έξοδα μεταφοράς, 
η δαπάνη του συνοδού, όπου επιβάλλεται η παρουσία του από την παρούσα, ως και κάθε 
άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α. 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν: 
α) άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε δρομολόγιο 
β) ασφαλιστήρια συμβόλαια σε ισχύ για τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε 
δρομολόγιο 
γ) δελτίο τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ σε ισχύ για τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για 
κάθε δρομολόγιο 
δ)Ιατρικό πιστοποιητικό υγείας, των οδηγών, όσο και των συνοδών μαθητών σύμφωνα με 
τα σχετικώς οριζόμενα, ανά κατηγορία (οδηγοί ή συνοδοί) στην υπ’ αρ. πρωτ. 4959/24-01-
2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΥΗΕ465ΧΘ7-6Γ3).

Β. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές κατατίθενται με σφραγίδα και υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του 
οικονομικού φορέα στη Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα 
Αθηνών/Παραλία Καλλιθέας-Μοσχάτου, πρώην ολυμπιακές εγκαταστάσεις/ κτίριο 240Α/ 
έως την 15/04/22, και ώρα 14.00π.μ.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Στην οικονομική προσφορά 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., για το μέγιστο αριθμό των δρομολογίων σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
 και θα συνοδεύεται από τα κάτωθι:

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α/1986) του νομίμου εκπροσώπου 
για την οποία δεν απαιτείται βεβαίωση γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα 
δηλώνεται ότι:
α)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. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α/1986), 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), 
ή εναλλακτικά αντίγραφο ποινικού μητρώου.

3. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως
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• 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. Άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν
7.    Ασφαλιστήρια συμβόλαια των οχημάτων σε ισχύ  
8.    Δελτίο τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ σε ισχύ 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν υπογραφή μετά την ημερομηνία της
παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς.

Γ. 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
    Ιδρύματος
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 0829 του ΕΦ 04072 του Προϋπολογισμού της
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Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2022.

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.

Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΗ

Για την εκτέλεση των υπηρεσιών θα υπογραφεί σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και 
της Περιφέρειας Αττικής και θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της και μέχρι 
31-07-2022.

Πριν την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η κατάθεση εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, και επιπλέον, τον 
τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 
την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής 
έναντι του αναδόχου.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

 Σε περιπτώσεις μη εκτέλεσης του δρομολογίου, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, ο 
ανάδοχος μπορεί να αιτηθεί τη διακοπή του δρομολογίου κατόπιν σχετικής επιβεβαίωσης 
από τον Διευθυντή του Ιδρύματος και η Περιφέρεια Αττικής να αποφασίσει σχετικά.
 
Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής
www.patt.gov.gr.

 Cpv: 60130000-8 – “Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών”

Η προϊσταμένη της Δ/νσης

Μαρία Μαστραντωνάκη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Α/Α

Περιφερει
ακή 
Ενότητα Δήμος

Εξυπηρετ
ούμενο 
κέντρο

Περιγραφή 
Δρομολογίου

Σύνολο 
Έμφορτων 
Χιλιομέτρω

ν

Αριθμό
ς 

Μαθητ
ών

Τύπος 
Μεταφο

ρικού 
Μέσου

Ένδειξη 
Συνοδού

Ειδικά 
Διαμορ
φωμέν

ο 
Όχημα

Αριθμός 
Αναπηρικ

ών 
Αμαξιδίω

ν

Ώρα 
Άφιξης 

στο 
Σχολεί

ο

Ώρα 
Αναχώρησης 

από το 
Σχολείο

 Ημερήσιο 
κόστος 
χωρίς 
ΦΠΑ

 
Προϋπολογιζ
όμενο κόστος 

90 ημερών 
χωρίς ΦΠΑ

5
ΝΟΤΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚ
ΟΥ - 

ΑΡΓΥΡΟΥ
ΠΟΛΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣ

ΙΑΣ 
ΣΠΑΣΤΙΚ

ΩΝ δ.τ  
ΠΟΡΤΑ 

ΑΝΟΙΧΤΗ

ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ, 
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ 
ΚΟΡΩΠΙΟΥ -

ΜΑΡΙΝΟΥ 
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 117, 

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 
(ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ με δ.τ. 
ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ) 18,5 1 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ   08:30 14:00 60,00 € 5.400,00 €
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