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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  

ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ  

ΤΗΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2017-2018 & 2018-2019 

Η Π.Ε. Λευκάδας διενεργεί Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµού σε ΕΥΡΩ µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή (χαµηλότερη 

τιµή - υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης) για το έργο: «Μεταφορά µαθητών δηµοσίων σχολείων χωρικής 
αρµοδιότητας ΠΕ Λευκάδας για τα σχολικά έτη 2017-2018 & 2018-2019». 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατοµµυρίου εκατόν τριάντα επτά 

χιλιάδων οκτακοσίων δεκαεπτά ευρώ και ογδόντα λεπτών (1.153.513,27€ ),συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ και του δικαιώµατος προαίρεσης. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Λευκάδας διατηρεί το δικαίωµα 

προαίρεσης 50% το οποίο προκύπτει συσσωρευτικά για τους ακόλουθους λόγους: i) Έως και το 20% του 
προϋπολογισµού κάθε τµήµατος του διαγωνισµού για την τροποποίηση των υφιστάµενων δροµολογίων 
όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, ii) λόγω χρονικής παράτασης του 

αντικειµένου της σύµβασης µέχρι την ολοκλήρωση του επόµενου διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών και 
για διάστηµα όχι µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών. 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ). Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και τα κατά περίπτωση έντυπα έγγραφα υποβάλλονται στα 

γραφεία της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού της Π.Ε. Λευκάδας (ταχ. δ/νση: ∆ιοικητήριο Λευκάδας, ΤΚ. 

31100, Λευκάδα).Η ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι µέχρι και 12/10/2017 η 

ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 18/10/2017 και ώρα  10:00π.µ.. 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής, υπέρ του συµµετέχοντος, της οποίας το ποσό 
θα πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης συµπεριλαµβανοµένου του 
δικαιώµατος προαίρεσης  χωρίς ΦΠΑ. (περ. α παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016) που ανέρχεται ανάλογα µε 
το Τµήµα που υποβάλλουν προσφορά . 

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι µέχρι 31.08.2018 και η διάρκεια της σύµβασης είναι µέχρι 
την λήξη του σχολικού έτους 2018-2019 µε δυνατότητα παράτασης για τρεις (3) µήνες. Η απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης είναι µε Α∆Α:ΨΞΛΓ7ΛΕ-1ΥΙ 
Αιτήµατα για συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά µε την διακήρυξη, 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο (www.promitheus.gov.gr) µέχρι και την 6η ηµέρα  πριν 
από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των Προσφορών. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες 
για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ: 2645360722,2645360721, φαξ:2645360724 e-mail: 

promithion.lefkada@pin.gov.gr. 

Η ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση: www.pin.gov.gr, 

στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στο ΕΣΗ∆ΗΣ. Κωδικός CPV: 60130000-8, NUTS: ΕL 624. Η προκήρυξη εστάλη 

στην Ε.Ε.Ε.Κ την 04/09/2017 

Α. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Α. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής  
του Άρθρου 175 του Ν.3852/2010 της  

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

   

  

∆ιονύσιος Στραβοράβδης  
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