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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (αρ. 32 ν.4412/16) 

για επιλογή αναδόχου για την παρεχόμενη υπηρεσία «Μεταφορές προσώπων 

μαθητών των Παιδικών Σταθμών και μελών των ΚΑΠΗ» 

 

ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

Εναρξη υποβολής προσφορών  

 Ημερομηνία και ώρα Ελλάδας  

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ώρα 

Ελλάδας υποβολής προσφορών  

Ημερομηνία και ώρα Ελλάδας άδας 

αποσφράγισης προσφορών  

Διαδικτυακός τόπος 

υποβολής προσφοράς  

Ημέρα – μήνας - έτος και ώρα  Ημέρα – μήνας - έτος και ώρα  Ημέρα – μήνας - έτος και ώρα 

Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 και ώρα ώρα 

10:00π.μ. 

Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 και ώρ

15:00μ.μ. 

Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 και ώρα 

ώρα 11.00π.μ.   

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

του ΕΣΗΔΗΣ  

Συστημικός αριθμός-  

57233-2 

 

Αναθέτουσα Αρχή : Δήμος Κηφισιάς  

 

Προυπολογισμός δαπάνης : Ενδεικτικός προϋπολογισμός πολυετούς δαπάνης, 

65.186,80€ (εξήντα πέντε χιλιάδες εκατόν ογδόντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 

Χρηματοδότηση : Δήμος Κηφισιάς  

 

Κριτήριο αξιολόγησης : η χαμηλότερη τιμή  

 

Διάρκεια : επτά (7) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της ή μέχρι εξαντλήσεως 

του συμβατικού αντικειμένου. 

 

CPV : 60100000-9 (Υπηρεσίες οδικών μεταφορών)  
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Ο Δήμαρχος Κηφισιάς 
 

Εχοντας υπ’όψη :  

 

− το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

− το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

− το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 

ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

− την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

− το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

− το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών 

τους με κλήρωση», 

− το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

− το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις”, 

− το άρθρο 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

− το ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο 

και άλλες διατάξεις»,   

− το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

− το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 

7 και 13 έως 15, 

− το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

− το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

− το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

− την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

− την με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ 87 τ. Α΄/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης » όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4412/2016 

− το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/8-6-2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

− το με αρ. πρωτ. 9894/18 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί έγκρισης μίσθωσης μεταφορικών 

μέσων (ιδιωτικά τουριστικά λεωφορεία) 

− την με αρ. 197/18 ΑΔΑ :7ΑΦΔΩΕΜ-ΡΤΖ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της αναγκαιότητας διενέργειας 

της προμήθειας, έγκρισης της με αρ. 2/2018 Μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών Παιδείας Αθλητισμού 

και Πολιτισμού και εκκίνησης της διαδικασίας διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις 

νόμιμες διαδικασίες,  
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− το πρωτογενές αίτημα το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αρ. ΑΔΑΜ : 18REQ002977057 2018-04-20. 

− την με αρ 294/18 ΑΔΑ: Ψ1ΩΖΩΕΜ-5ΗΕ, Αποφάση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία: εγκρίθηκε η δαπάνη 

ποσού (με Φ.Π.Α.) 65186,80€ για τις ανάγκες του Δήμου Κηφισιάς, β) ψηφίστηκε και διατέθηκε πίστωσης υπό 

Κ.Α. 15.6413.02 προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, γ) εγκρίθηκαν η υπ΄ αρ. 2/2018 μελέτης της Δ/ΝΣΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, και οι όροι διακήρυξης για την διεξαγωγή 

ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και δ) συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του ανωτέρω 

διαγωνισμού. 

− την υπ’ αριθ. 784/18 ΑΔΑ: 6ΗΞΦΩΕΜ-40  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Επιτροπής, επί της 

οποίας υπάρχει βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη 

συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο 

Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 748/18. 

− το με αρ. εγκεκριμένο αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αρ. ΑΔΑΜ: 18RE003001204 2018-04-26. 

− την με αρ. πρωτ. 17156/18 διακήρυξη του Δημάρχου Κηφισιάς του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με 

αντικείμενο «Μεταφορές προσώπων μαθητών των Παιδικών Σταθμών και μελών των ΚΑΠΗ» 

− τη με αρ.  416/18 ΑΔΑ: 6ΥΨ6ΩΕΜ-ΜΤΦ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κηφισιάς περί έγκρισης 

του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού  

την με αρ. 333/18 ΑΔΑ: Ω522ΩΕΜ-ΠΗΧ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς με θέμα, 

α)Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής επί του Πρακτικού Νο1 ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με 

αντικείμενο, «Μεταφορές προσώπων μαθητών των Παιδικών Σταθμών και μελών ΚΑΠΗ» συνολικής δαπάνης ύψους 

€ 65.186,80 με ΦΠΑ. β) έγκριση της συνέχισης του διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση (αρ. 32 του ν4412/16).γ) έγκριση του συνημμένου σχεδίου προκήρυξης του εν λόγω 

διαγωνισμού με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. 

−  των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου 

των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει 

την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω 

 

προκηρύσσει 

 

1. την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση νέας προκήρυξης με τους όρους και 

χωρίς καμία τροποποίηση αυτών  της αρχικής διακήρυξης με αρ. πρωτ. 17156/18 ΑΔΑΜ : 18PROC003007338 

2018-04-26 για την ανάθεση της υπηρεσίας «Μεταφορές προσώπων μαθητών των Παιδικών Σταθμών και μελών 

των ΚΑΠΗ» 

 

2. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε συμμετοχή στη διαπραγμάτευση για την ανάθεση της υπηρεσίας «Μεταφορές 

προσώπων μαθητών των Παιδικών Σταθμών και μελών των ΚΑΠΗ» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός πολυετούς δαπάνης, 65.186,80€ (εξήντα πέντε χιλιάδες εκατόν ογδόντα έξι ευρώ 

και ογδόντα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κατανομή 37.249,60€ υπό Κ.Α. 15.6413.02 

προϋπολογισμού 2018 και 27.937,20€ υπό Κ.Α. 15.6413.02 προυπολογισμού 2019. 

 

3. η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος.  

 

4.  η παρούσα πρόσκληση αφορά το συστημικό διαγωνισμό με Α/Α συστήματος 57233-2. 

 

5. ημερομηνία έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 18
η
 Ιουνίου 2018 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ. . Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών στην πλατφόρμα 

του ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 22
α
 Ιουνίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00μ.μ. Μετά την παρέλευση της 

καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 
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6. το πλήρες κείμενο της με αρ. αρ.2/18 Μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών Παιδείας Αθλητισμού και 

Πολιτισμού και Ανακύκλωσης, όλοι οι όροι της διακήρυξης (δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικές προδιαγραφές 

κ.τλ. ) και το ΤΕΥΔ, περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.promitheus.gov.gr., στο διαγωνισμό με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 57233-2. 

 

7. η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, θα γίνει την Πέμπτη 28 Ιουνίου έτους 2018 και ώρα 11.00π.μ. από 

την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού που ορίστηκε με την με αρ. 294/18 Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχείο της Κηφισιάς οδός Διονύσου 24 και Μυρσίνης 2 . 

 

8. τα δικαιολογητικά συμμετοχής, οι τεχνικές προδιαγραφές και η υποβολή προσφορών, θα είναι σύμφωνα με τους 

όρους της με αρ. πρωτ. 17156/18 ΑΔΑΜ : 18PROC003007338 2018-04-26 διακήρυξης  

 

9. η παρούσα θα αναρτηθεί στο χώρο του διαγωνισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ καθώς και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Κηφισιάς www.kifissia.gr στη διαδρομή Για Επιχειρήσεις → Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί 

 

10. πληροφορίες και διευκρινήσεις που θα προκύψουν, θα παρέχονται μόνο μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας 

του ΕΣΗΔΗΣ. .  

 

 

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΘΩΜΑΚΟΣ 
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