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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:666559-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Λάρισα: Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών
2022/S 231-666559

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Θεσσαλίας - Δ/νση Οικονομικού
Αριθμός ταυτοποίησης: GR
Ταχ. διεύθυνση: Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου (Διοικητήριο Περιφέρειας Θεσσαλίας)
Πόλη: Λάρισα
Κωδικός NUTS: EL612 Λάρισα / Larisa
Ταχ. κωδικός: 41110
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Παπουλιάκος Βασίλειος
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: oikonom@thessaly.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2413506201
Φαξ:  +30 2413506175
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.thessaly.gov.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Π.Ε. Λάρισας μέχρι και το σχολικό έτος 
2025-26
Αριθμός αναφοράς: 09/2022 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 177436)

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
60130000 Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών
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II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αφορά στην προκήρυξη Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με σκοπό την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων 
υπηρεσιών μεταφοράς των μαθητών πρωτοβάθμιας& δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Π.Ε. Λάρισας από 
τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα έως και το σχολικό έτος 2025-26 (έως 
31.08.2026). Η μεταφορά θα υλοποιηθεί με λεωφορεία, μικρά λεωφορεία και ταξί, όπως αυτά προσδιορίζονται 
κατά περίπτωση.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 36 540 000.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα δρομολογίων με λεωφορεία αποκλειστικά εντός της αστικής περιοχής Δήμου Λαρισαίων
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60130000 Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL612 Λάρισα / Larisa

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
ΟΜΑΔΑ δρομολογίων προς τις σχολικές μονάδες που ανήκουν στην αστική περιοχή του Δήμου Λαρισαίων και 
διενεργούνται αποκλειστικά εντός αυτής

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Λήξη: 31/08/2026
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Υπόκειται σε παράταση πέντε (5) μηνών, ήτοι μέχρι τις 31.01.2027 σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Πέραν της χρονικής παράτασης που είναι υπό το καθεστώς προαίρεσης, περιλαμβάνεται η δυνατότητα άσκησης 
δικαιώματος προαίρεσης για την κάλυψη των τροποποιήσεων του αντικειμένου.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι
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II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα δρομολογίων με λεωφορεία προς τις σχολικές μονάδες που ανήκουν στους Δήμους Ελασσόνας και 
Τυρνάβου
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60130000 Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL612 Λάρισα / Larisa

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Ομάδα δρομολογίων με λεωφορεία προς τις σχολικές μονάδες που ανήκουν στους Δήμους Ελασσόνας και 
Τυρνάβου

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Λήξη: 31/08/2026
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Υπόκειται σε παράταση πέντε (5) μηνών, ήτοι μέχρι τις 31.01.2027 σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Πέραν της χρονικής παράτασης που είναι υπό το καθεστώς προαίρεσης, περιλαμβάνεται η δυνατότητα άσκησης 
δικαιώματος προαίρεσης για την κάλυψη των τροποποιήσεων του αντικειμένου.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα δρομολογίων με λεωφορεία προς τις σχολικές μονάδες που ανήκουν στους Δήμους Αγιάς, Κιλελέρ, 
Τεμπών, Φαρσάλων και για τμήμα των οποίων διενεργείται στο Δήμο Λαρισαίων
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60130000 Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL612 Λάρισα / Larisa

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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Ομάδα δρομολογίων με λεωφορεία προς τις σχολικές μονάδες που ανήκουν στους Δήμους Αγιάς, 
Κιλελέρ,Τεμπών, Φαρσάλων και για τμήμα των οποίων διενεργείται στο Δήμο Λαρισαίων

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Λήξη: 31/08/2026
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Υπόκειται σε παράταση πέντε (5) μηνών, ήτοι μέχρι τις 31.01.2027 σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Πέραν της χρονικής παράτασης που είναι υπό το καθεστώς προαίρεσης, περιλαμβάνεται η δυνατότητα άσκησης 
δικαιώματος προαίρεσης για την κάλυψη των τροποποιήσεων του αντικειμένου.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα δρομολογίων από το Ανοιχτό Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Κουτσόχερου Λάρισας προς και από 
σχολικές μονάδες της Λάρισας
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60130000 Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL612 Λάρισα / Larisa

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Ομάδα δρομολογίων από το Ανοιχτό Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Κουτσόχερου Λάρισας προς και από 
σχολικές μονάδες της Λάρισας

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Λήξη: 31/08/2026
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Υπόκειται σε παράταση πέντε (5) μηνών, ήτοι μέχρι τις 31.01.2027 σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
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II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Πέραν της χρονικής παράτασης που είναι υπό το καθεστώς προαίρεσης, περιλαμβάνεται η δυνατότητα άσκησης 
δικαιώματος προαίρεσης για την κάλυψη των τροποποιήσεων του αντικειμένου.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Δρομολόγια με ΕΔΧ (ΤΑΞΙ) και δρομολόγια με λεωφορεία-μικρά λεωφορεία με προορισμούς σχολικές μονάδες 
ΣΜΕΑ, ΕΠΑΛ, το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο και το Μουσικό σχολείο Λάρισας
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60130000 Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL612 Λάρισα / Larisa

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Δρομολόγια με ΕΔΧ (ΤΑΞΙ) και δρομολόγια με λεωφορεία-μικρά λεωφορεία με προορισμούς σχολικές μονάδες 
ΣΜΕΑ, ΕΠΑΛ, το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο και το Μουσικό σχολείο Λάρισας

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Λήξη: 31/08/2026
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Υπόκειται σε παράταση πέντε (5) μηνών, ήτοι μέχρι τις 31.01.2027 σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Πέραν της χρονικής παράτασης που είναι υπό το καθεστώς προαίρεσης, περιλαμβάνεται η δυνατότητα άσκησης 
δικαιώματος προαίρεσης για την κάλυψη των τροποποιήσεων του αντικειμένου.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
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Η κατηγορία αφορά σε διακριτά τμήματα-δρομολόγια για τα οποία υπάρχει δικαίωμα προσφοράς για ένα ή για 
περισσότερα ή και για το σύνολο αυτών.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Σύμφωνα με τη διακήρυξη.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Δεν απαιτείται.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Κλειστή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά την εισαγωγή δυναμικού συστήματος αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 09/01/2023
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο ΔΣΑ είναι ηλεκτρονική και διενεργείται με τη χρήση 
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 177436). Σε ό,τι αφορά την παραλαβή των αρχικών αιτήσεων 
συμμετοχής, μετά τη δηλωθείσα ημερομηνία στο εδάφιο IV.2.2), δεν τίθεται καμία επιπλέον προθεσμία 
παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής καθ’ όλη την περίοδο ισχύος του συστήματος. Η εκτιμώμενη συνολική αξία 
στο εδάφιο II.1.5) συμπεριλαμβάνει την αξία που αναλογεί στα δικαιώματα προαίρεσης και παράτασης.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
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Επίσημη επωνυμία: Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
25/11/2022

30/11/2022 S231
https://ted.europa.eu/TED
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