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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                     Βέροια   23/8/2022 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

& ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                  Διακήρυξη    2/2022   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

«Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής 

αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας, για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025». 

  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας,  Ταχ. δ/νση: 

Μητροπόλεως 44, Τ.Κ. 59132 Βέροια (Κωδικός ΝUTS: EL521), Τηλ. Επικοινωνίας: 2331350122, Fax: 

2331350227, e-mail: bibou.s@imathia.pkm.gov.gr, Δ/νση διαδικτύου: imathia.pkm.gov.gr. 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 

Περιφέρεια (μη κεντρική αναθέτουσα αρχή) και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ) με κύρια 

δραστηριότητα τις Γενικές δημόσιες υπηρεσίες. 

ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Δυναμικό Σύστημα Αγορών. 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV: 60130000-8 «Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών». 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΣΑ: Αντικείμενο του ΔΣΑ είναι η ανάθεση επιμέρους συμβάσεων παροχής υπηρεσιών 

μεταφοράς μαθητών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, για τα 

σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά 

δρομολόγιο ή ομάδα δρομολογίων της εκάστοτε πρόσκλησης υποβολής προσφορών, συνολικού, 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.000.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% και των 

δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης.      

Το αντικείμενο της εκάστοτε πρόσκλησης υποβολής προσφορών δύναται να υποδιαιρείται σε τμήματα / 

ομάδες δρομολογίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 50025/19.9.2018 (Β’ 4217/26.9.2018), και οι 

διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα ομάδες.  

Ενδεικτικά, αναφέρεται η παρακάτω υποδιαίρεση: 

• Δρομολόγια μεταφοράς μαθητών σχολικών μονάδων εντός αστικής περιοχής Δήμου Βέροιας  

• Δρομολόγια μεταφοράς μαθητών σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Βέροιας  

• Δρομολόγια μεταφοράς μαθητών σχολικών μονάδων εντός αστικής περιοχής Δήμου Νάουσας  

• Δρομολόγια μεταφοράς μαθητών σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Νάουσας  

• Δρομολόγια μεταφοράς μαθητών σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Αλεξάνδρειας  

• Δρομολόγια με ΤΑΞΙ ή Δ.Χ. επιβατικά για τη μεταφορά μαθητών σχολικών μονάδων Π.Ε. Ημαθίας 

. 
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Τα τμήματα καθώς και ο προϋπολογισμός κάθε δρομολογίου και ομάδας / τμήματος δρομολογίων θα 

καθοριστούν αναλυτικά στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών για τη σύναψη των επιμέρους 

συμβάσεων.  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η εκτιμώμενη αξία του ΔΣΑ ανέρχεται στο ποσό των 10.000.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης (10% για το έτος 2022 και 20% για τα επόμενα 

έτη) και παράτασης (4 μηνών) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 8.849.557,50). 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: η Αναθέτουσα Αρχή, με μονομερή απόφαση του αρμόδιου 

οργάνου, δύναται να προβαίνει στην  διακοπή των συμβάσεων που θα υπογραφούν λόγω κατάργησης, 

συγχώνευσης ή επέκτασης των δρομολογίων, όταν αυτό είναι αναγκαίο. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΣΑ: Η ισχύς του ΔΣΑ θα διαρκέσει για τρία (3) σχολικά έτη (2022-2023, 2023-2024, 2024-

2025), με δυνατότητα παράτασης τεσσάρων (4) μηνών εντός του σχολικού έτους 2025-2026. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους 

οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 

φάκελο. Μετά την προβλεπόμενη στην παρούσα προθεσμία υποβολής των αρχικών αιτήσεων 

συμμετοχής (ΕΕΕΣ), αυτές δύνανται να υποβάλλονται οποτεδήποτε, καθ’ όλη την περίοδο ισχύος του, για 

εγγραφή στο ΔΣΑ, από κάθε οικονομικό φορέα που πληροί τα κριτήρια επιλογής. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, 

σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-

μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που 

έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από 

τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της 

ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 

παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, που καλύπτουν τις προϋποθέσεις για την μεταφορά μαθητών σύμφωνα 

με την αριθμ.50025/19-9-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217/τ.Β/26-9-2018), όπως ισχύει. 

ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας. 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για 

ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τη διεύθυνση 

της Αναθέτουσας Αρχής στο διαδίκτυο: imathia.pkm.gov.gr, καθώς και από την προαναφερθείσα 

διεύθυνση: Μητροπόλεως 44, Βέροια, Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα 

Προμηθειών, τηλ. 2331350122, φαξ. 2331350227. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ: μέχρι το ήμισυ του χρονικού 

διαστήματος από την αποστολή της προκήρυξης σύμβασης στην ΕΕΕΕ έως την καταληκτική προθεσμία 

υποβολής των αρχικών αιτήσεων συμμετοχής, ήτοι μέχρι την 12/9/2022. 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, 

Πρωτόκολλο Υποδ/νσης Οικονομικού-Ανθρωπίνων Πόρων, Μητροπόλεως 44, 59132 Βέροια. 
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ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

www.promitheus.gov.gr 29/8/2022 30/8/2022, 08:00 27/9/2022, 15:00 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: - 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι αιτήσεις συμμετοχής ισχύουν από την αποδοχή τους και έως την καταληκτική 

ημερομηνία ισχύος του ∆ΣΑ.  

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δεν απαιτείται στην παρούσα φάση της διαδικασίας. Κατά το β’ στάδιο θα 

απαιτηθεί εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας κάθε επιμέρους 

σύμβασης. 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: 4% του συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

(κατά την υπογραφή της σύμβασης) 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Πηγή χρηματοδότησης είναι οι Κ.Α.Π. των δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α., μέσω 

των οποίων επιχορηγείται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας. 

Σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: Η αρ. 40/2022 (ΑΔΑ: ΨΧΧΚ7ΛΛ-ΝΕ8, ΑΔΑΜ: 

22REQ009888103) και η αρ. 3247/2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΜΖ7ΛΛ-7ΟΛ, ΑΔΑΜ: 22REQ011029779) Αποφάσεις 

Ανάληψης Υποχρέωσης 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Όπως αναφέρεται στη Διακήρυξη του διαγωνισμού. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ: όπως 

αναφέρονται στην Διακήρυξη του διαγωνισμού. 

ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(Α.Ε.Π.Π.), Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, 18233, Κτίριο Κεράνης, Τηλ. Επικοινωνίας,: 

2132141216, Fax: 2132141229, ιστοσελίδα: http://www.aepp-procurement.gr, e-mail: aepp@aepp-

procurement.gr  

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΗ ΣΔΣ. 

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 170446 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.: 26/8/2022 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

 

 ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ – ΑΗΔΟΝΑ 
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