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ΘΕΜΑ : Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας διαπραγμάτευσης για μαθητικό δρομολόγιο. 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 159 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
& της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 

2. Τα άρθρα 26 παρ. 6 και 32 του Ν.4412/2016 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ 148/2010 (ΦΕΚ47 241/Α/2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Π/Υ οικ. έτους 2022. 

5. Τον διαγωνισμό με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών(ΔΣΑ), με τη χρήση του 
ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των 
δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας 
Π.Ε.Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη: 2020-21, 2021-2022 και 2022-2023, συνολικού 
προϋπολογισμού 3.609.326,88 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και δικαιωμάτων 
προαίρεσης 20% 

6. Την 8η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών στα πλαίσια του ανωτέρω δυναμικού 
συστήματος αγορών, με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 170064 

7. Το γεγονός ότι από την ανωτέρω πρόσκληση υπάρχει αδιάθετο δρομολόγιο για το οποίο  δεν 
υποβλήθηκε προσφορά  

8. Την υπ’αριθμ.198377/3225/01-09-22 πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης η οποία 
απέβη άγονη.  

9. Την υπ’άριθμ.50225/18 κοινή απόφαση των Υπουργών, Οικονομικών, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών ΄΄Μεταφορά μαθητών δημοσίων 
σχολείων από τις Περιφέρειες΄΄, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

10. Το άρθρο 391 του Ν.4957/22(Α/141/21-7-22) ΄΄Ρυθμίσεις για την έγκαιρη έναρξη της 
μεταφοράς των μαθητών και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς 
μαθητών΄΄. 

11. Την άμεση ανάγκη μεταφοράς των μαθητών των  δημοσίων  σχολείων  Α΄/θμιας και   Β΄/θμιας 
εκπαίδευσης της Π.Ε. Φωκίδας 
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12. Την υπ’αριθμ.274624/06-12-22 πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς 
δημοσίευση διακήρυξης, για το μαθητικό δρομολόγιο Καλλονή Αιτωλοακαρνανίας-Ευπάλιο η 
οποία απέβη άγονη. 

 

                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

       Παρατείνουμε την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών της υπ’αριθμ.274624/06-12-
22/22PROC011747150 πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση 
διακήρυξης, για το μαθητικό δρομολόγιο Καλλονή Αιτωλοακαρνανίας-Ευπάλιο, μέχρι την Τρίτη 
13/12/2022 και ώρα 11:30 π.μ.  
 
 
          

 
     
 

                                                                                                           

  Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 

 

 

 

     ΦΑΝΗΣ Χ.ΣΠΑΝΟΣ                   

 

 

 


	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	OGG: 
	OGG: 
	Protocol: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 08/12/2022
Α. Π.: οικ. 277062
	AkrivesAntigrafo: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


