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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΤΗΣ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ & Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ 

∆ΥΟ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2017-2018 & 2018-2019 
 (Αρ. πρωτ.45709/2380/24-08-2017,     Αρ. Συστηµ. Καταχ. στο ΕΣΗ∆ΗΣ 44655)  

 

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου - Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου & Λήµνου  προκηρύσσει 
ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό δηµόσιο διαγωνισµό σε ΕΥΡΩ µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή για 
την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών των δηµοσίων σχολικών µονάδων Α'/θµιας και 
Β'/θµιας Εκπ/σης  χωρικής αρµοδιότητας Π. Ε. Λέσβου & Π.Ε. Λήµνου, για τα σχολικά έτη 2017 
– 2018 & 2018-2019, συνολικού προϋπολογισµού 5.300.471,55 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένων 
Φ.Π.Α 17% και των δικαιωµάτων προαίρεσης 15%, µε δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής 
σφραγισµένων προσφορών για ένα ή περισσότερα του ενός δροµολόγια ή για το σύνολο των 
Οµάδων, του παραρτήµατος VII της σχετικής ∆ιακήρυξης. 
(CPV 60130000-8 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών & αρ. NUTS GR411 
Λέσβος). 
 
Τα δροµολόγια ανέρχονται συνολικά σε 131 και ανά Οµάδα αναλύονται ως εξής: 

•••• ΟΜΑ∆Α 1: ∆ύο (2) δροµολόγια µε ∆.Χ  Επιβατικά  για τη µεταφορά µαθητών Α΄/θµιας 
και Β΄/θµιας Εκπ/σης σε σχολικές µονάδες, χωρικής αρµοδιότητας της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Ερεσού - Αντίσσης, προϋπολογισµού 26.946,56€ συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α 17% και δικαιώµατος προαίρεσης 15%.  

•••• ΟΜΑ∆Α 2: Έντεκα (11) δροµολόγια µε ∆.Χ  Επιβατικά  και Μίνι Λεωφορεία  για τη 
µεταφορά µαθητών Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης σε σχολικές µονάδες, χωρικής 
αρµοδιότητας των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Καλλονής & Αγίας Παρασκευής, 
προϋπολογισµού 377.223,92€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 17% και δικαιώµατος 
προαίρεσης 15%.  

•••• ΟΜΑ∆Α 3: Σαράντα (40) δροµολόγια µε ∆.Χ  Επιβατικά  και Μίνι Λεωφορεία  για τη 
µεταφορά µαθητών Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης σε σχολικές µονάδες, χωρικής 
αρµοδιότητας των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Μανταµάδου, Λουτρόπολης Θερµής & 
Μυτιλήνης, προϋπολογισµού 1.744.974,40€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 17% 
και δικαιώµατος προαίρεσης 15%.  

•••• ΟΜΑ∆Α 4: Ένα (1) δροµολόγιο µε ∆.Χ  Επιβατικό  για τη µεταφορά µαθητών Α΄/θµιας  
Εκπ/σης σε σχολικές µονάδες, χωρικής αρµοδιότητας των ∆ηµοτικών Ενοτήτων 
Μήθυµνας & Πέτρας, προϋπολογισµού 19.691,12€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 
17% και δικαιώµατος προαίρεσης 15%.  

•••• ΟΜΑ∆Α 5: Τρία (3) δροµολόγια µε ∆.Χ  Επιβατικά  για τη µεταφορά µαθητών Α΄/θµιας 
και Β΄/θµιας Εκπ/σης σε σχολικές µονάδες, χωρικής αρµοδιότητας των ∆ηµοτικών 
Ενοτήτων Πλωµαρίου & Γέρας, προϋπολογισµού 62.539,03€ συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α 17% και δικαιώµατος προαίρεσης 15%.  

•••• ΟΜΑ∆Α 6: Τέσσερα (4) δροµολόγια µε ∆.Χ  Επιβατικά και Μίνι Λεωφορεία  για τη 
µεταφορά µαθητών Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης σε σχολικές µονάδες, χωρικής 
αρµοδιότητας των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Πολιχνίτου, Αγιάσου & Ευεργέτουλα, 
προϋπολογισµού 72.265,08€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 17% και δικαιώµατος 
προαίρεσης 15%. 
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•••• ΟΜΑ∆Α 7: Τρία (3) δροµολόγια µε Λεωφορεία και Μίνι Λεωφορεία  για τη µεταφορά 
µαθητών Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης σε σχολικές µονάδες, χωρικής αρµοδιότητας 
της ∆ηµοτικής Ενότητας Ερεσού - Αντίσσης, προϋπολογισµού 131.575,30€ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 17% και δικαιώµατος προαίρεσης 15%. 

•••• ΟΜΑ∆Α 8: Οκτώ (8) δροµολόγια µε Λεωφορεία και Μίνι Λεωφορεία  για τη µεταφορά 
µαθητών Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης σε σχολικές µονάδες, χωρικής αρµοδιότητας 
των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Καλλονής & Αγίας Παρασκευής, προϋπολογισµού 
498.015,81€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 17% και δικαιώµατος προαίρεσης 15%. 

•••• ΟΜΑ∆Α 9: ∆έκα τρία (13) δροµολόγια µε Λεωφορεία και Μίνι Λεωφορεία  για τη 
µεταφορά µαθητών Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης σε σχολικές µονάδες, χωρικής 
αρµοδιότητας των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Μανταµάδου, Λουτρόπολης Θερµής & 
Μυτιλήνης, προϋπολογισµού 944.954,65€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 17% και 
δικαιώµατος προαίρεσης 15%. 

•••• ΟΜΑ∆Α 10: Έξι (6) δροµολόγια µε Λεωφορεία και Μίνι Λεωφορεία  για τη µεταφορά 
µαθητών Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης σε σχολικές µονάδες, χωρικής αρµοδιότητας 
των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Μήθυµνας & Πέτρας, προϋπολογισµού 187.879,15€ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 17% και δικαιώµατος προαίρεσης 15%. 

•••• ΟΜΑ∆Α 11: Τέσσερα (4) δροµολόγια µε Λεωφορεία για τη µεταφορά µαθητών 
Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης σε σχολικές µονάδες, χωρικής αρµοδιότητας των 
∆ηµοτικών Ενοτήτων Πλωµαρίου & Γέρας, προϋπολογισµού 195.625,91€ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 17% και δικαιώµατος προαίρεσης 15%. 

•••• ΟΜΑ∆Α 12: Έξι (6) δροµολόγια µε Λεωφορεία και Μίνι Λεωφορεία  για τη µεταφορά 
µαθητών Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης σε σχολικές µονάδες, χωρικής αρµοδιότητας 
των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Πολιχνίτου, Αγιάσου & Ευεργέτουλα, προϋπολογισµού 
229.486,35€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 17% και δικαιώµατος προαίρεσης 15%. 

•••• ΟΜΑ∆Α 13: Επτά (7) δροµολόγια µε ∆.Χ  Επιβατικά και Μίνι Λεωφορεία  για τη 
µεταφορά µαθητών Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης σε σχολικές µονάδες, χωρικής 
αρµοδιότητας της ∆ηµοτικής Ενότητας Ατσικής, προϋπολογισµού 100.142,90€ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 17% και δικαιώµατος προαίρεσης 15%.  

•••• ΟΜΑ∆Α 14: Έξι (6) δροµολόγια µε ∆.Χ  Επιβατικά και Μίνι Λεωφορεία  για τη 
µεταφορά µαθητών Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης σε σχολικές µονάδες, χωρικής 
αρµοδιότητας της ∆ηµοτικής Ενότητας Μούδρου, προϋπολογισµού 136.068,86€ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 17% και δικαιώµατος προαίρεσης 15%.  

•••• ΟΜΑ∆Α 15: Ένα (1) δροµολόγιο µε ∆.Χ  Επιβατικό για τη µεταφορά µαθητών και 
Β΄/θµιας Εκπ/σης σε σχολικές µονάδες, χωρικής αρµοδιότητας της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Μύρινας, προϋπολογισµού 11.395,44€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 
17% και δικαιώµατος προαίρεσης 15%.  

•••• ΟΜΑ∆Α 16: Τέσσερα (4) δροµολόγια µε ∆.Χ  Επιβατικά και Μίνι Λεωφορεία  για τη 
µεταφορά µαθητών Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης σε σχολικές µονάδες, χωρικής 
αρµοδιότητας της ∆ηµοτικής Ενότητας Νέας Κούταλης, προϋπολογισµού 
71.419,06€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 17% και δικαιώµατος προαίρεσης 15%.  

•••• ΟΜΑ∆Α 17: Επτά (7) δροµολόγια µε Λεωφορεία και Μίνι Λεωφορεία  για τη µεταφορά 
µαθητών Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης σε σχολικές µονάδες, χωρικής αρµοδιότητας 
της ∆ηµοτικής Ενότητας Μούδρου, προϋπολογισµού 300.075,12€ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 17% και δικαιώµατος προαίρεσης 15%.  

•••• ΟΜΑ∆Α 18: ∆ύο (2) δροµολόγια µε Λεωφορεία και Μίνι Λεωφορεία  για τη µεταφορά 
µαθητών Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης σε σχολικές µονάδες, χωρικής αρµοδιότητας 
της ∆ηµοτικής Ενότητας Μύρινας, προϋπολογισµού 60.324,51€ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 17% και δικαιώµατος προαίρεσης 15%.   

•••• ΟΜΑ∆Α 19: Τρία (3) δροµολόγια µε Λεωφορεία για τη µεταφορά µαθητών Α΄/θµιας και 
Β΄/θµιας Εκπ/σης σε σχολικές µονάδες, χωρικής αρµοδιότητας της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Νέας Κούταλης, προϋπολογισµού 129.868,37€ συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α 17% και δικαιώµατος προαίρεσης 15%. 

 
Για τις ΟΜΑ∆ΕΣ 1 έως 6 και 13 έως 16, οι προσφορές υποβάλλονται ανά δροµολόγιο. 
Προσφορές µπορούν να υποβληθούν και για περισσότερα του ενός δροµολόγια των 
οµάδων αυτών ή και για το σύνολο των δροµολογίων τους. 
 
Για τις ΟΜΑ∆ΕΣ 7 έως 12 και 17 έως 19, επί ποινή αποκλεισµού, γίνονται δεκτές 
προσφορές  από υποψηφίους αναδόχους που καλύπτουν το σύνολο των δροµολογίων 
της κάθε οµάδας και όχι µέρος αυτών. 
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∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό  έχουν τα φυσικά ή τα νοµικά πρόσωπα , ενώσεις 
επαγγελµατιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισµοί, κοινοπραξίες που 
δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού. 
 
Κριτήριο για την τελική επιλογή του υποψηφίου αναδόχου ή των αναδόχων θα είναι αυτό τη 
χαµηλότερη τιµή για τη συνολική τιµή του κάθε δροµολογίου ή οµάδας δροµολογίων, σύµφωνα 
µε τους όρους της διακήρυξης. Η χρηµατοδότηση θα γίνει από τους Κεντρικούς Αυτοτελής 
Πόρους (ΚΑΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών µέσω της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.  
 
Εγγύηση Συµµετοχής:  Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής, 
που εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος σε ποσοστό 0,5% της προϋπολογισθείσης  δαπάνης 
χωρίς το ΦΠΑ, υπολογιζόµενου επί του συνολικού προϋπολογισµού του/των δροµολογίου/ων 
ή της οµάδας/ων δροµολογίου/ων για το οποίο ή για τα οποία υποβάλλει προσφορά. Ο χρόνος  
ισχύος των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι 390 ηµέρες ο οποίος 
προσµετράται από την εποµένη της καταληκτικής  ηµεροµηνίας παραλαβής  προσφορών στο 
ΕΣΗ∆ΗΣ 
 
Τόπος Παροχής υπηρεσιών : ∆ηµόσιες σχολικές µονάδες Π.Ε. Λέσβου και Π.Ε. Λήµνου. 
 
Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής προσφορών:  

α) Οι αιτήσεις συµµετοχής των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να υποβληθούν µε χρήση της 
πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω 
τής διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr  από 11-09-2017 και ώρα 08:00 π.µ. µέχρι 
την 04-10-2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00µ.µ.. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν του 
υποψηφίου για τριακόσιες εξήντα (360) ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη της 
καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβή των προσφορών στο ΕΣΗ∆ΗΣ. β) Ο διαγωνισµός θα 
πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr γ) Το άνοιγµα 
των προσφορών θα γίνει στις 11-10-2017 και ώρα 08:30π.µ. µέσω των αρµόδιων 
πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής εφαρµοζόµενων κατά τα 
λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. δ) 
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 
 
Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 
24-08-2017. 
 
Η σχετική διακήρυξη µε όλα τα παραρτήµατα διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή στη 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και από την ιστοσελίδα της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ http://www.pvaigaiou.gov.gr .Για συµπληρωµατικές  πληροφορίες ή 
διευκρινίσας σχετικά µε το περιεχόµενο της παρούσας  ∆ιακήρυξης, µπορούν οι υποψήφιοι 
ανάδοχοι να υποβάλλουν τα αιτήµατά τους (µε ψηφιακή υπογραφή), ηλεκτρονικά στο 
διαδικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
 
 
 

                                                                            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ  
                                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΒΑ 

 
 
                                                                     ΒΑΛΣΑΜΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
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