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364253(2643)/10-07-2020 
 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) 
κατόπιν της με αριθμό 796/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω5ΤΝ7ΛΛ-8ΧΥ), προκηρύσσει 
Διαγωνισµό μέσω της εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) για την ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κιλκίς για τα 
σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023 συνολικού προϋπολογισμού 8.497.439,79 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και Δικαιωμάτων Προαίρεσης. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.qov.gr του 
συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποστολής στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης σύμβασης 

Οι προσφορές (μόνο ΕΕΕΕΣ κατά το πρώτο στάδιο) τοποθετούνται σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στη Διακήρυξη και υποβάλλονται μέσω της ανωτέρω διαδικτυακής πύλης έως τις 13 Αυγούστου 
2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59 μ.μ. 

Η διακήρυξη του Δ.Σ.Α. θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ στις 14/07/2020 ημέρα Τρίτη και την ίδια ημέρα 
θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ.- Π.Ε. Κιλκίς http://kilkis.pkm.gov.gr καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη 
του ΕΣΗΔΗΣ. 

Η ανάθεση των υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, που αποτελεί αντικείμενο του Δ.Σ.Α., θα γίνει κατόπιν 
προσκλήσεως που θα απευθύνεται σε όσους έχουν υποβάλει ΕΕΕΕΣ κατά το πρώτο στάδιο και έχει αξιολογηθεί 
επιτυχώς. Η δε κατακύρωση μπορεί να γίνει για ένα ή και για περισσότερα του ενός τμήματα ή και για το 
σύνολο των τμημάτων της εκάστοτε πρόσκλησης,  στον ίδιο μειοδότη. 

Κριτήριo για την τελική επιλογή του υποψηφίου αναδόχου ή των αναδόχων θα είναι αυτό της 
χαμηλότερης τιμής, για τη συνολική τιμή του κάθε τμήματος. 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής κατά το πρώτο στάδιο ενώ κατά το δεύτερο στάδιο, η εγγύηση 
συμμετοχής είναι 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης των τμημάτων της πρόσκλησης για τα οποία 
συμμετέχει ο/οι υποψήφιος/οι, χωρίς ΦΠΑ.    

Η ισχύς του ΔΣΑ θα διαρκέσει έως 30/06/2023 
Οι συμβάσεις, θα έχουν διάρκεια από υπογραφής τους έως τη λήξη κάθε σχολικού έτους με 

δυνατότητα παράτασης έως τρεις μήνες μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου. 
Πηγή χρηματοδότησης της μεταφοράς των μαθητών είναι οι Κ.Α.Π. των δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α., μέσω 

των οποίων, επιχορηγείται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, αποκλειστικά 
για το σκοπό αυτό (άρθρο 8 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 50025/19-9-2018 - ΦΕΚ 4217/Β΄/26-9-2018) και η πληρωμή θα 
γίνεται τμηματικά. 

Η διακήρυξη με όλα τα παραρτήματα διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στις 
διευθύνσεις www,promitheus.gov.gr και http://kilkis.pkm.gov.gr . Κάθε σχετική πληροφορία θα παρέχεται από 
την αναθέτουσα αρχή, τηλ. Επικοινωνίας 23413 50157 & 132. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή. 
A/A Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ) : 94817 

 
 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ. 
 
 
 ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ- ΑΗ∆ΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ 

ΑΔΑ: 91Β57ΛΛ-ΩΦΛ
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