ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ

Σάμος, 12/05/2022
Αρ. Πρωτ.: Οικ. 29127/1014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Δ/νση
: Δερβενακίων 1
Ταχ. Κωδ. : 83100
Τηλ.
: 2273350484

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.
ΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2022,
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 1.855,20 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 9 % .
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει .
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ
230/Α/27.12.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»και ειδικότερα των άρθρων 32 και 32 Α,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 4821/2021 (Α΄134/31.07.2021), σχετικά με μεταφορά
μαθητών κατά το σχολικό έτος 2021-2022.
5. Την με αριθμό 50025/26-09-2018 Κ.Υ.Α «Μεταφορά Μαθητών δημόσιων σχολείων από τις
Περιφέρειες».
6. Την Πολυετή Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού
Ελέγχου/Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης Π.Ε. Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, περί
έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ποσού €668.844,00 από τον Ειδ. Φορέα και ΚΑΕ 3192.0821.0001 από
τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Σάμου οικ. έτους 2022, με αριθμ. πρωτ. 203/36/03-01-2022
(ΑΔΑ:Ψ2317ΛΩ-ΗΔΞ), αρ. εγγραφής 1/03-01-2022 και α/α καταχώρησης (1) στο μητρώο
δεσμεύσεων της Υπηρεσίας Δνσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου.
7. Το υπ’ αριθμ. Φ.27/2695/10-05-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Σάμου
8. Το υπ’ αριθμ. Φ.27/2696/10-05-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Σάμου
9. Το υπ’ αριθμ. Φ 253.2/40410/Α5/08-04-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Εξετάσεων &
Πιστοποιήσεων/ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
10.
Το υπ’ αριθμ. 28816/1312/11-05-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.

ΚΑΛΕΙ
Κάθε ενδιαφερόμενο που έχει δικαίωμα συμμετοχής (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις
επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες που

δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας) να υποβάλλουν έγγραφη
προσφορά για την ανάδειξη μειοδότη δρομολογίων όπως αυτά αναλύονται στο παράρτημα Α , για
την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Β/θμιας Εκπ/σης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σάμου
για την κάλυψη των αναγκών των Πανελληνίων εξετάσεων 2022, συνολικού προϋπολογισμού
1.855,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 9%.
Κριτήριο ανάθεση αποτελεί η χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ, ήτοι μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.
Όλα τα δρομολόγια είναι με επιστροφή εκτός αν κάπου αναφέρεται διαφορετικά. Τα δρομολόγια
θα πρέπει να πραγματοποιούνται μέσα στα χρονικά όρια όπως αυτά ορίζονται στη με αριθμό
50025/26-09-2018 Κ.Υ.Α «Μεταφορά Μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες».
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου/ ΠΕ Σάμου, Ειδικού
Φορέα και Κ.Α.Ε. 3192.0821.0001.
Οι κλειστοί φάκελοι θα κατατίθενται στην Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής
Ενότητας ΠΕ Σάμου (υπ’ οψιν κ. Βαλαμώντη Απ.), είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω ταχυδρομείου
μέχρι και την 18/05/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.
Η αξιολόγηση των σφραγισμένων προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή την 18/05/2022
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. σε αίθουσα της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε.
Σάμου, επί της οδού Δερβενακίων 1.
Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:
Η ανάθεση της μεταφοράς μαθητών, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της
προκήρυξης, όπως ορίζεται με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016 (32Α) και της ΚΥΑ
50025/2018, με κάθε κατάλληλο μεταφορικό μέσο δημόσιας χρήσης που να πληροί τους όρους
ασφαλούς μεταφοράς.
Τα προς ανάθεση δρομολόγια περιγράφονται στο συνημμένο πίνακα του παραρτήματος Α, ο οποίος
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για περισσότερα του ενός ή για το σύνολο
των δρομολογίων, με την προϋπόθεση ότι μπορούν να πετύχουν την έγκαιρη και ασφαλή άφιξη
των μαθητών στις σχολικές μονάδες τους (λαμβάνοντας υπόψιν την ώρα έναρξης των εξετάσεων).
Τα διαθέσιμα οχήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται για περισσότερα του ενός δρομολόγια
εφόσον αποδεικνύεται από τους χρόνους και τις χιλιομετρικές αποστάσεις ότι αυτά μπορούν να
πραγματοποιηθούν και δεν διακινδυνεύεται η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των μαθητών από
και προς τα σχολεία που πραγματοποιούνται οι εξετάσεις . Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να
δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια τήρησης του ωραρίου έτσι ώστε ο χρόνος αναμονής των
μαθητών να είναι ο ελάχιστα δυνατός.
Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται εξωτερικά τα εξής:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:........................................
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Διαδικασία Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Β/θμιας
εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σάμου, λόγω των Πανελληνίων Εξετάσεων 2022.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ.
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 1- ΣΑΜΟΣ

Β) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (επί ποινή αποκλεισμού) :
Εντός του φακέλου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής:
1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Άδειας Κυκλοφορίας των Λεωφορείων, Λεωφορείων Μίνι
και των Δ.Χ. επιβατικών που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση κάθε δρομολογίου.
2. Πρόσφατα Φύλλα τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. (σε ευκρινή φωτοαντίγραφα αν εκδίδονται
από τους φορείς της παρ. α του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, π.χ. Δημόσια ΚΤΕΟ), ή
επικυρωμένα από δικηγόρο αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα επικυρωμένων ή σε απλή
φωτοτυπία (εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά
τους και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών), αν εκδίδονται από άλλους φορείς ή Ιδιωτικά ΚΤΕΟ),
από τα οποία να προκύπτει ότι τα διατιθέμενα Λεωφορεία, Λεωφορεία Μίνι διασφαλίζουν
την ασφαλή μεταφορά των μαθητών.
3. Επικυρωμένα από δικηγόρο αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα επικυρωμένων ή σε απλή
φωτοτυπία, (εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η
ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών) Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων.
4. Ευκρινή φωτοαντίγραφα της Άδειας ή των Αδειών οδήγησης ή του ΠΕΙ (λεωφορεία).
5. Στην περίπτωση που το Λεωφορείο ή το Λεωφορείο Μίνι δεν είναι ιδιόκτητο, απαραίτητη
προϋπόθεση αποτελεί η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη του λεωφορείου,
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, που να δηλώνει ότι παραχωρεί το όχημά του στον
υποψήφιο ανάδοχο, για τη μεταφορά μαθητών για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και μέχρι
την πλήρη εκτέλεση αυτής, καθώς ότι θα προσκομίσει το σχετικό συμφωνητικό μίσθωσης,
κατατεθειμένο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., όταν και εάν κληθεί να υποβάλλει τα δικαιολογητικά,
εάν πρόκειται να γίνει σε αυτόν η κατακύρωση. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι
ιδιοκτήτες λεωφορείων που ανήκουν στο δυναμικό των Κ.Τ.Ε.Λ., λόγω του ειδικού νομικού
καθεστώτος που διέπει τη σύσταση και λειτουργία τους.
6. Υπεύθυνες Δηλώσεις, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως
εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, για τους οδηγούς των
Λεωφορείων, Λεωφορείων Μίνι, στις οποίες οι ανωτέρω θα δηλώνουν ότι α) δεν έχουν
καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα, β) δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα
αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης (ΠΚ 310), αρπαγής ανηλίκων (ΠΚ 324), ακούσιας
απαγωγής (ΠΚ 327), προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (ΠΚ 337 παρ. 2-5), αποπλάνησης
παιδιών (ΠΚ 339), κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια (ΠΚ 342), πορνογραφίας ανηλίκων (ΠΚ
348Α), προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους (ΠΚ 348Β), μαστροπείας (ΠΚ 349),
εκμετάλλευσης πόρνης (ΠΚ 350), ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής (ΠΚ 351Α) και
εκβίασης (ΠΚ 385), γ) δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση Κ.Ο.Κ, η οποία
τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, και δ) δεν τελούν υπό στερητική
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση
(πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
7. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Ειδικής Άδειας οδήγησης για τους οδηγούς των Δ.Χ.
επιβατικών και της Ειδικής Άδειας Μεταφορέα.

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν:

α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.
β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον
Πρόεδρο του συνεταιρισμού.
ε) Όταν ο προσφέρων είναι ένωση επαγγελματιών – κοινοπραξία, η ανωτέρω δήλωση αφορά κάθε
μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
Εντός του φακέλου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν και τo έντυπο της Οικονομικής
Προσφοράς (βλέπε Παράρτημα Β της παρούσας).
Στην οικονομική προσφορά δίνεται και το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης σε ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΜΟΝΑΔΟΣ (χωρίς δεκαδικά ψηφία), στην τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών, βάσει της
προκηρυσσόμενης τιμής.
Για τους συμμετέχοντες οι οποίοι μετά και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατοχυρώνουν
δρομολόγιο και δεν υπάρχει άλλη προσφορά για το εν λόγω δρομολόγιο, επικυρώνεται η
προσφορά τους από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Η συμμετοχή στη διαδικασία είναι δεσμευτική ως προς την διαπραγμάτευση τιμής. Ως εκ τούτου
δεν επιτρέπεται η απόσυρση ενδιαφέροντος για δρομολόγιο το οποίο ο ενδιαφερόμενος έχει
δηλώσει, με βάση την Οικονομική του προσφορά, πρόθεση εκτέλεσής του.
Η παρούσα πρόσκληση βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου www. pvaigaiou.gov.gr και συγκεκριμένα στη θέση << Διαγωνισμοί>>.
Συνημμένα:
Παράρτημα Α: Δρομολόγια Μεταφοράς χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Σάμου.
Παράρτημα Β: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Ο
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕ ΣΑΜΟΥ
Α/Α

Τόπος
παραλαβής

Τόπος
προορισμού

Αριθμός
μεταφερομένων
μαθητών

Αριθμός και
Είδος
μεταφορικών
μέσων της
προσφοράς

Αριθμοί κυκλοφορίας
οχημάτων

Προσφερόμενη
χωρητικότητα μέσων
βάσει αδειών
κυκλοφοράς

Ημερήσιο Κόστος
δρομολογίου Βάσει
Προϋπολογισμού με την
τυχόν δαπάνη συνοδού χωρίς
Φ.Π.Α

Προσφορά
Ποσοστό έκπτωσης
Αριθμητικός και ολογράφως

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΦΠΑ 9 %
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

(τόπος, ημερομηνία)
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ( ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)- ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ –ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ημερήσιο κόστος
δρομολογίου χωρίς Φ.Π.Α

