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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Έχοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις των άρθρων 159 και 186 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ
87/Α/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν από τις όμοιες του
Ν.4555/2018 ΦΕΚ 133/ Α/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της
Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της
οικονομικής
και
αναπτυξιακής
λειτουργίας
των
Ο.Τ.Α.
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό
του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις
για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των
αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
• Τις διατάξεις του ΠΔ 131/2010 ΦΕΚ 224/Α/2010 «Οργανισμός
Περιφέρειας Πελοποννήσου» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
από τις όμοιες της αριθμ. 249700/2016 ΦΕΚ 4345/Β/2016
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
• Τις διατάξεις του Ν.4270/14 ΦΕΚ 143/Α/2014 “Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις” όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
• Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 ΦΕΚ 145/Α/2016 “Ανάληψη
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υποχρεώσεων
από
τους
Διατάκτες
(Α.145)
και
την
2/100018/0026/30-12-2016
απόφαση
του
Υπουργείου
Οικονομικών.
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α/2016 «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν.
Την αριθμ. 50025/2018 (ΦΕΚ 4217/Β/2018) ΚΥΑ «Μεταφορά
Μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες».
• Την με αρ. 214934/52412 Απόφαση ανάληψης δαπάνης ΚΑΕ
01.192.0821.0001 με α/α καταχώρησης 2011 στο βιβλίο
εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού
Περιφέρειας Πελοποννήσου, με Α/Α Βεβ.: 2157 (ΑΔΑ: 950Θ7Λ1ΞΣΦ).
• Το ΦΕΚ 3780/Β/08-9-2020 "Λειτουργία των εκπαιδευτικών
μονάδων.....για την αποφυγή διαδοσης του κορωνοϊού COVID-19
κατά τη λειτουργία τους.
• Το άρθρο 33 του Ν. 4713/2020 (ΦΕΚ 147/Β/29-7-2020)
“Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων”.
Τα σχετικά έγγραφα των Δ/νσεων Α/θμιας και
Β/θμιας
Εκπαίδευσης με τα οποία μας διαβιβάστηκαν καταστάσεις
μεταφερομένων μαθητών .
Το γεγονός ότι τα εν λόγω δρομολόγια δεν μπορούν να
αντιμετωπιστούν με τα υπάρχοντα εκτελούμενα δρομολόγια.
Το γεγονός ότι η προσφορά θα γίνεται για κάθε δρομολόγιο του
συνημμένου πίνακα ξεχωριστά .
Την κατεπείγουσα ανάγκη μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπ/σης Π.Ε. Αρκαδίας .

Καλούμε τους ενδιαφερομένους μεταφορείς να παρευρεθούν
στη συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Πελοποννήσου την 30η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:30
π.μ.προκειμένου
να
συμμετέχουν
στη
διαδικασία
της
διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δρομολογίων μεταφοράς
μαθητών Π.Ε. Αρκαδίας όπως αυτά φαίνονται αναλυτικά στο
συνημμένο πίνακα.
Οι ενδιαφερόμενοι μεταφορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (Α' 75) στην οποία θα
δηλώνουν :
1. Τους κωδικούς των δρομολογίων για τα οποία
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαπραγμάτευση.
2. Τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος με το οποίο θα
εκτελεστεί το κάθε δρομολόγιο.
3. Ότι στην περίπτωση
που θα αναδειχθούν μειοδότες, θα
καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ισχύ:
• Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος που
θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση κάθε δρομολογίου.

• Πρόσφατο φύλλο τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. από το
οποίο θα προκύπτει ότι το διατιθέμενο όχημα διασφαλίζει
την ασφαλή μεταφορά των μαθητών.
• Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
• Άδεια οδήγησης.
• Στην περίπτωση που το μεταφορικό μέσο δεν είναι
ιδιόκτητο, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατάθεση
υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη του εν λόγω
οχήματος θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην
οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας
πρόσκλησης και θα δηλώνει ότι παραχωρεί το όχημα στον
υποψήφιο ανάδοχο, για τη μεταφορά μαθητών για όλη τη
διάρκεια της σύμβασης και μέχρι την πλήρη εκτέλεση
αυτής.
• Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986 όπου θα
δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της
συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας,
της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες,
της
λαθρεμπορίας,
της
μεταφοράς
λαθρομεταναστών, της παράβασης της νομοθεσίας “περί
ναρκωτικών”, της σωματεμπορίας, της μαστροπείας και της
εκμετάλλευσης πορνών, της ανθρωποκτονίας από πρόθεση,
της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της απάτης,
της κλοπής, της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστών
εγγράφων, της ληστείας, της αλητείας, του βιασμού, της
αποπλάνησης ανηλίκων, της υπεξαίρεσης, της απαγωγής και
της σύστασης συμμορίας
• Αντίγραφο της ειδικής άδειας οδήγησης για τους
οδηγούς των ΤΑΞΙ και των Δ.Χ επιβατικών.
• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού Π.Ε. Αρκαδίας στα τηλ. 2713611600, 2713-611614 και 2713-611611 κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες. Η πρόσκληση αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της
Π.Ε. Αρκαδίας, στην ιστοσελίδα www.ppel.gov.gr της Περιφέρειας
Πελοποννήσου.
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