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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 3038/06-10-2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΔΣΑ) 
Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 173757 

Η Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Άρτας με την αριθμ. 23/1566/26-08-2022 
(6ΤΣΔ7Λ9-Μ2Ο) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκηρύσσει Δυναμικό Σύστημα Αγορών 
(ΔΣΑ) του άρθρου 33 του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, 
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Άρτας, για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 & 
2025-2026 (από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-08-2026) με δικαίωμα τετράμηνης 
παράτασης (έως 31-12-2026), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 50025/19-09-2018 (ΦΕΚ 
4217 Β΄/26-09-2018) ΚΥΑ, ενδεικτικού συνολικού πρoϋπoλoγισμoύ δέκα εκατομμυρίων τριάντα 
έξι χιλιάδων εφτακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (10.036.771,75 €) 
συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και ΦΠΑ. (CPV: 60130000-8). 
Η ισχύς του ΔΣΑ θα αρχίσει από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης και θα διαρκέσει για        
μία περίοδο τεσσάρων (4) ετών έως το πέρας του σχολικού έτους 2025-2026. 
Για να συμπεριληφθεί στο ΔΣΑ ένας οικονομικός φορέας, απαιτείται αφενός να πληροί τα κριτήρια 
επιλογής και αφ’ ετέρου να καταθέσει αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 
3038/06-10.2022 Διακήρυξη. 
Κάθε οικονομικός φορέας που ενδιαφέρεται να ενταχθεί στο ΔΣΑ, μπορεί να υποβάλει αίτηση 
συμμετοχής ως ακολούθως: 
1. στα πλαίσια της παρούσας Διακήρυξης και 
2. καθ’ όλη την διάρκεια του ΔΣΑ. 
Ο χρόνος ισχύος των αιτήσεων συμμετοχής είναι ως την καταληκτική ημερομηνία ισχύος του 
ΔΣΑ. 
Αίτηση συμμετοχής που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 

Μετά την έναρξη της εφαρμογής του ΔΣΑ και κατά τη χρονική περίοδο ισχύος του, κάθε φορά που 
προκύπτει ανάγκη ανάθεσης μίας ή περισσότερων συμβάσεων, η Π.Ε. Άρτας θα δημοσιεύει 
πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη αυτών, με προθεσμία υποβολής οικονομικών 
προσφορών εντός 10 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης μέσω του 
ΕΣΗΔΗΣ, σε όσους οικονομικούς φορείς έχουν γίνει αποδεκτοί στο ΔΣΑ. 
Η πρόσκληση υποβολής προσφορών αποστέλλεται σε όλους τους οικονομικούς φορείς οι οποίοι, 
κατά την ημερομηνία αποστολής της, έχουν ήδη γίνει δεκτοί στο ΔΣΑ. Το αντικείμενο της 
εκάστοτε πρόσκλησης υποβολής προσφορών δύναται να υποδιαιρείται σε τμήματα/ομάδες ειδών 
και οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για ένα ή περισσότερα 
τμήματα/ομάδες ειδών. 
Η προσφερόμενη τιμή σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης, θα ισχύει για όλη τη διάρκεια ισχύος 
της σύμβασης. 
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Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής. Ανάδοχος/οι θα αναδειχτεί/ουν εκείνος/οι που θα προσφέρει/ουν το υψηλότερο 
ποσοστό έκπτωσης ανά δρομολόγιο ή ομάδα δρομολογίων, όπως θα ορίζεται στην εκάστοτε 
πρόσκληση υποβολής προσφορών. 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις 
επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες που 
δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. 

2. Τόπος-Τρόπος και Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης: Όπως αναλυτικά αναφέρεται 
στη Διακήρυξη. 

3. Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών: ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών: Η ημερομηνία 
ανάρτησης του διαγωνισμού στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Καταληκτική Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφορών ή Αιτήσεων 
Συμμετοχής: 07-11-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. 

4. Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 06-10-2022. 

5. 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 περιγράφεται στην αριθμ. 3038/06-10-
2022 Διακήρυξη της Π.Ε. Άρτας. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε 
ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις: www.promitheus.gov.gr και 
www.peartas.gr. 
                                                                                Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

                                                                          

                                                                                      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ       
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