
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Σέρρες,  7 Μαϊου 2019                                                            
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ                                     Αριθµ. Πρωτ. 273860(2375)                               
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΟΡΓ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ             
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ αριθµ. 279934(2464)/7-5-2019  
 

«∆ιεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Σερρών για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022». 
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Ταχ. 
δ/νση: Κ.Καραµανλή 36-∆ιοικητήριο, Τ.Κ. 62110, Σέρρες (Κωδικός ΝUTS: EL526), Τηλ. Επικοινωνίας: 
2321350357, 2321350362, Fax: 2321350458, e-mail: aggelidis@serres.pkm.gov.gr, ∆/νση διαδικτύου:  
www.pkm.gov.gr 
ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 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 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ: ∆ιεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισµός. 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV: 60130000-8 «Υπηρεσίες ειδικών οδικών µεταφορών επιβατών». 
ΦΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Υπηρεσίες µεταφοράς µαθητών. 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΟΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ: Έξι (6) Οµάδες δροµολογίων (αφορούν 148 
δροµολόγια µε λεωφορεία) και προκηρύσσονται ανά οµάδα, µία (1) Οµάδα δροµολογίων (αφορά 58 
δροµολόγια µε ταξί) και προκηρύσσεται ανά δροµολόγιο (Αναλυτικός πίνακας δροµολογίων παρατίθεται 
στο Παράρτηµα Ι της διακήρυξης). 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.561.627,44 Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α και 
δικαιωµάτων προαίρεσης. 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: Τα δικαιώµατα προαίρεσης της σύµβασης ανέρχονται στο ποσό 

των 4.765.582,57 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 %,  το οποίο δύναται να ασκηθεί όπως 

αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού. 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: η Αναθέτουσα Αρχή, µε µονοµερή απόφαση του 
αρµόδιου οργάνου, δύναται να προβαίνει στην  διακοπή της σύµβασης λόγω κατάργησης, συγχώνευσης ή 
επέκτασης των δροµολογίων, όταν αυτό είναι αναγκαίο. 
ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ∆ηµόσια σύµβαση υπηρεσιών. 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Από την υπογραφή της έως 31-8-2022 µε δυνατότητα χρονικής παράτασης 
για διάστηµα πέντε (5) µηνών. 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς τουλάχιστον για ένα δροµολόγιο ή 
οµάδα κατά περίπτωση όπως αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού.  
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 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 Σ∆Σ, 
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. 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής. 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών (Κωδικός ΝUTS: EL526). 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ Ε.Ε.: 7/5/2019 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 1) Τµήµα 
Προµηθειών, Κ. Καραµανλή 36-∆ιοικητήριο, Τ.Κ. 62110, Τηλ. Επικοινωνίας: 2321350357, 2321350362, 
Fax: 2321350458, e-mail: aggelidis@serres.pkm.gov.gr, αυτοπροσώπως καταβάλλοντας τη δαπάνη 
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αναπαραγωγής της, που ανέρχεται σε 2,00 €, είτε µε courier (µε χρέωση του παραλήπτη, πλέον των 
εξόδων αναπαραγωγής), 2) µέσω της ιστοσελίδας της Π.Ε. Σερρών www.pkm.gov.gr και 3) µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr                                      
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΤΟΥ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 
Οκτώ (8) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών. 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η Περιφερειακή 
Ενότητα Σερρών, Πρωτόκολλο Υποδ/νσης Οικονοµικού-Ανθρωπίνων Πόρων, Κ.Καραµανλή 36, 2ος 

όροφος, Τ.Κ. 62110 Σέρρες. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: H 10/5/2019 και 
ώρα 15:00. 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: H 16/6/2019, και 
ώρα 15:00. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: H 21/6/2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 
09:00. 
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Για έντεκα (11) µήνες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 2% του προϋπολογισµού των δροµολογίων για τα οποία θα κατατεθούν 
προσφορές, µη συµπεριλαµβανοµένων δικαιωµάτων προαίρεσης και µη συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: 5% του συµβατικού τιµήµατος, µη συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ: Πηγή χρηµατοδότησης είναι οι Κ.Α.Π. των δευτεροβάθµιων Ο.Τ.Α., 
µέσω των οποίων επιχορηγείται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Σερρών.  
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Όπως αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ: όπως αναφέρονται στην ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού. 
ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 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   
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ: Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) 
δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό 
φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά 
την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η 
προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη 
της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά 
µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, 
επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό 
έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριµένη 
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων 
πιστοποιητικών. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο 
από τον προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016. 
Η σύµβαση εµπίπτει στη Σ∆Σ. 
                                                                            

 

                                                                          Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
                                                                                       Αθανασιάδου-Αηδονά Αθηνά 
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