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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Σπάρτη           20 / 6 / 2022 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                      Αριθ. Πρωτ.:  205280 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

 

                                                          ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
                                                      

ηλεκτρονικού άνω των ορίων διαγωνισμού με εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών για 

την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής 

αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 

2024-2025. 

 

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 162627 

 Αρ. πρωτ. Διακήρυξης : 202845 / 17 - 6 - 2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010761286   2022-06-17) 

 

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατόπιν της υπ΄ αρ. 726/2022 

(ΑΔΑ: 6ΨΓΡ7Λ1-ΒΗΩ) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό άνω των ορίων 

Διαγωνισμό με εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 

μαθητών Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας 

Λακωνίας, για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025, με κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο, συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 21.378.750,91€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων 

δρομολογίων, παράτασης και δαπανών κάλυψης νέων αναγκών κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. 

CPV :  60130000-8   Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών 

     

Η υποβολή των αρχικών, αυτών δηλαδή που υποβάλλονται για πρώτη φορά στο σύστημα, 

ενδεικτικών προσφορών - αιτήσεων συμμετοχής (ΕΕΕΣ), θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,  με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 162627, έως τη Δευτέρα 27/6/2022 

και ώρα 10:00 π.μ.  

Ο χρόνος ισχύος των ενδεικτικών προσφορών είναι έως την καταληκτική ημερομηνία ισχύος του ΔΣΑ, 

δηλαδή έως τις 31/8/2025. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου 

απορρίπτεται ως  απαράδεκτη. Ο χρόνος ισχύος των οικονομικών προσφορών θα είναι τουλάχιστον 

δώδεκα μήνες (12) από την επόμενη της διενέργειας κάθε επιμέρους διαγωνισμού.  

Ο χρόνος υποβολής των προσφορών και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 9 της αριθμ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
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Η μη έγκυρη υποβολή της ενδεικτικής προσφοράς κατά τη διαδικασία του επιμέρους διαγωνισμού δεν 

αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το ΔΣΑ, αλλά έχει σαν αποτέλεσμα τη μη αξιολόγηση των ενδεικτικών 

προσφορών. Οι εν λόγω ενδεικτικές προσφορές αντιμετωπίζονται σαν ενδεικτικές προσφορές για όλους 

τους επόμενους επιμέρους διαγωνισμούς, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του ΔΣΑ. Μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης όλων των ενδεικτικών προσφορών που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα, θα 

κληθούν οι μεταφορείς που θα γίνουν δεκτοί στο ΔΣΑ να υποβάλουν οικονομική προσφορά εντός 

προθεσμίας  δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης τους μέσω του συστήματος (Α/Α 

ΕΣΗΔΗΣ : 162627). 

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στον ιστότοπο της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου : www.ppel.gov.gr. Αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες - διευκρινήσεις 

επί των εγγράφων του διαγωνισμού υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, κατά τον τρόπο που περιγράφονται στην  υπ’ αρ. 

πρωτ. 202845 / 17 - 6 - 2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010761286   2022-06-17). 

Πληροφορίες για τους όρους της Διακήρυξης του διαγωνισμού δίνονται από τον κ. Περικλή Σταυράκο 

και τον κ. Πολύδωρο Αλεξάκη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της 

Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης – Γυθείου, Τ.Κ. 23100, Σπάρτη,  

e-mails : p.stavrakos@lakonia.gr και p.alexakis@lakonia.gr . 

 

 

 

   Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 

          

                                                                                                       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
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