
   

                                                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Βόλος, 12/07/2021 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 272730 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ           

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                    

Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

  
Ελλάδα-Βόλος: Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 

2021/S 131-347534 

Περίληψη της αριθμ. 3/21 διακήρυξης 

ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής 

αρμοδιότητας Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων για τα σχολικά έτη 2021-2022, 2022-2023 & 2023-2024 

Οδηγία 2014/24/ΕΕ 

1. Αναθέτουσα Αρχή 

2. Επικοινωνία: Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με 

τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η 

οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) με συστημικό 

Αύξοντα Αριθμό 134577. 

3. Είδος της αναθέτουσας αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  Περιφέρεια και ανήκει στην Γενική 

Κυβέρνηση ΟΤΑ Β΄ Βαθμού 

4. Κύρια δραστηριότητα: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες. 

5. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 60130000-8 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών.  

6. Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς Φ.Π.Α. 5.788.136,98€ 

7. Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: Η ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, υποδιαιρείται σε 

επτά τμήματα:  

Τμήμα 1: Δρομολόγια λεωφορείων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης σχολ. ετών 2021-2022, 

2022-2023 & 2023-2024 σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Βόλου. Εκτιμώμενη αξία χωρίς 

Φ.Π.Α. 1.250.984,81€. 

Τμήμα 2: Δρομολόγια λεωφορείων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης σχολ. ετών 2021-2022, 

2022-2023 & 2023-2024 σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Αλμυρού. Εκτιμώμενη αξία 

χωρίς Φ.Π.Α. 662.233,44€. 

Τμήμα 3: Δρομολόγια λεωφορείων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης σχολ. ετών 2021-2022, 

2022-2023 & 2023-2024 σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Ρήγα Φεραίου. Εκτιμώμενη 

αξία χωρίς Φ.Π.Α. 333.988,55€. 

Τμήμα 4: Δρομολόγια λεωφορείων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης σχολ. ετών 2021-2022, 

2022-2023 & 2023-2024 σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Νοτίου Πηλίου. Εκτιμώμενη 

αξία χωρίς Φ.Π.Α. 688.211,42€. 

Τμήμα 5: Δρομολόγια λεωφορείων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης σχολ. ετών 2021-2022, 

2022-2023 & 2023-2024 σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου. 

Εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α.646.226,16€. 

Τμήμα 6: Δρομολόγια μικρών λεωφορείων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας Εκπ/σης σχολ. ετών 2021-2022, 

2022-2023 & 2023-2024 σε σχολικές μονάδες αστικής περιοχής Δήμου Βόλου. Εκτιμώμενη αξία χωρίς 

Φ.Π.Α. 281.049,03€. 

Επωνυμία 
Περιφέρεια Θεσσαλίας, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργία, Διεύθυνση 

Διοικητικού-Οικονομικού Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, Τμήμα Προμηθειών 

Ταχυδρομική διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου & Αναλήψεως 

Πόλη Βόλος 

Ταχυδρομικός Κωδικός 38001 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL613 

Τηλέφωνο +30 2421352563, 30 2421352655 

Φαξ +30 2421352572 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  s.halmpe@thessaly.gov.gr, h.seha@thessaly.gov.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Σεβαστή Χαλμπέ, Χρυσάνθη Σέχα 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο http://www.thessaly.gov.gr 

ΑΔΑ: 69ΠΟ7ΛΡ-55Χ



Τμήμα 7: Δρομολόγια taxi & μικρών λεωφορείων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης σχολ. 

ετών 2021-2022, 2022-2023 & 2023-2024 σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Δήμων Βόλου, 

Αλμυρού, Ρ. Φεραίου & Ν. Πηλίου. Εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α. 1.925.443,58€. 

 

Για τα ανωτέρω τμήματα από 1 έως και 6 γίνονται δεκτές προσφορές μόνο από υποψηφίους αναδόχους 

που καλύπτουν τουλάχιστον το σύνολο των δρομολογίων του κάθε τμήματος και όχι μέρος αυτών ή για το 

σύνολο των τμημάτων από 1 έως και 6. Για τα δρομολόγια του τμήματος 7 οι προσφορές υποβάλλονται 

ανά δρομολόγιο. Για το εν λόγω τμήμα η κατακύρωση γίνεται κατά δρομολόγιο και μπορεί να 

κατακυρωθούν στον ίδιο μειοδότη περισσότερα του ενός δρομολογίου. 

8. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. 

9. Διάρκεια σύμβασης: Έναρξη 01-9-2021. Λήξη 31-8-2024.  

 Η σύμβαση υπόκειται σε παράταση. Εφόσον ενεργοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης (παράταση 

σύμβασης), η σύμβαση θα διαρκέσει 5 επιπλέον μήνες, δηλαδή έως 31-01-2025. 

10. Πληροφορίες για εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

11. Πληροφορίες για δικαιώματα προαίρεσης. Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης 

σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 2, κεφάλαιο Γ, παρ. 2στ της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 50025/26-9-2018 

(ΦΕΚ 4217 Β΄). που καθορίζεται ως εξής: 

 Έως και το 30% του προϋπολογισμού κάθε τμήματος του διαγωνισμού για την τροποποίηση των 

υφιστάμενων δρομολογίων (δηλαδή μείωση ή αύξηση των χιλιομέτρων των δρομολογίων ή μερική 

αλλαγή διαδρομής που οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι μαθητές κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της σύμβασης ή σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη – π.χ. εκτέλεση δημόσιων έργων επί 

οδοστρωμάτων), όπως και για την ύπαρξη συνοδού, όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης της σύμβασης.  

 Η δυνατότητα χρονικής παράτασης του αντικειμένου της σύμβασης, για διάστημα μέχρι πέντε (5) 

μήνες με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού αντικειμένου, μέχρι την ολοκλήρωση του επόμενου 

διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών. 

Τα παραπάνω δικαιώματα προαίρεσης ασκούνται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας 

αρχής.  

11. Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

12. Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία: Αριθμός Προκαταρκτικής Προκήρυξης 

στην Ε Ε 2021/S 060-150547/26-03-2021. 

13. Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: 24/08/2021και ώρα 12:00. 

14. Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Ελληνικά. 

15. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος προσφοράς: Διάρκεια έξι (6) μήνες. 

16. Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών: 27/08/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30. Το 

πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 

Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει 

στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το 

άρθρο 100 του ν. 4412/2016 

17. Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Ε.Ε. : 06/07/2021. 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον, κατά περίπτωση, ανάδοχο φορέα, 

αναλογικά με το μέρος του προϋπολογισμού των υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών για το οποίο θα 

υπογράψουν την οικεία σύμβαση και καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από αυτόν. 

 

Π.Δ.                                                                         Ο Περιφερειάρχης  Θεσσαλίας 

1. Εφημερίδα «Ταχυδρόμος της Μαγνησίας»  

2. Εφημερίδα «Μαγνησία»  

3. Εφημερίδα «Η Θεσσαλία της Δευτέρας»
                                                                                              

Κωνσταντίνος Αγοραστός 

4. Εφημερίδα της Υπηρεσίας 

5. Γενικό Πίνακα Ανακοινώσεων Π. Ε Μ.& Σ. 

 

ΑΔΑ: 69ΠΟ7ΛΡ-55Χ
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