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από το αριθμ. 28/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις δεκατέσσερις (14) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30, κατόπιν 
της με αριθμ. πρωτ. οικ. 95828/3670/12-09-2017 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, 
κ. Πότσης Οδυσσέας. 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 24ο 

Έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών καθώς και της ημερομηνίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για το 
διάστημα από 11-09-2017 έως 31-08-2019, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 30-11-
2019). 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το 
Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση του 
Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.  

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227), του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν. 
4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
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τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013 του Ν. 
4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125), του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), 
του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206 Α΄) καθώς και την υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-
6-2013) Κ.Υ.Α. και τις τροποποιήσεις αυτής. 

6. Την αριθμ. 25/1239/17-08-2017 απόφαση της απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την 
οποία Α) εγκρίθηκε η πραγματοποίηση της δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για το διάστημα από 
11-09-2017 έως  την 31-08-2019, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 30-11-2019), 
συνολικού ποσού 7.663.432,56 € και η διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων ανά ΕΦ και ΚΑΕ, 
σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Ιωαννίνων) οικ. έτους 2017, καθώς και η δέσμευση των πιστώσεων των προϋπολογισμών της 
Π.Ε. Ιωαννίνων, οικονομικών ετών 2018 και 2019 (πολυετής δέσμευση υποχρέωσης) σύμφωνα 
με τον συνημμένο πίνακα και Β) εγκρίθηκε η διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών 
της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, και καταρτίσθηκε η διακήρυξη διεθνούς 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για 
τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019, ήτοι για διάστημα από 11-09-2017 έως 31-08-2018, 
με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 30-11-2019), συνολικού προϋπολογισμού 7.663.432,56 
€ συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης (άρθρο 2 της Κ.Υ.Α 24001/16-06-2013) και 
Φ.Π.Α. (CPV:60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών). 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 96710/8126/13-09-2017 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 96209/3702/13-09-2017 στον φάκελο 2017 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 έως 
31-08-2019, έχει προκηρυχθεί Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με Α/Α Συστήματος:43952, 
συνολικού προυπολογισμού 7.663.432,56 €, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και 
Φ.Π.Α.  
Σύμφωνα με το άρθρο 1.5 της διακήρυξης: 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού έχει οριστεί  για την 28η /09/2017.  
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 21η/09/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
15:00 μμ. (30 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε, σύμφωνα με το 
άρθρο 27 του ν. 4412/2016)  
Η διαδικασία του διαγωνισμού διενεργείται με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr  του ως άνω συστήματος.  
Λόγω του μεγάλου αριθμού των δρομολογίων που καλύπτουν τις ανάγκες μεταφοράς μαθητών της 
Π.Ε. Ιωαννίνων και της πολυπλοκότητας της διαδικασίας υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών 
(έκδοση ηλεκτρονικών υπογραφών από τους ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες, ψηφιοποίηση 
εγγράφων κλπ) , πολλοί από τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες (ιδιοκτήτες ΤΑΞΙ κλπ) υποβάλλουν 
καθημερινά τηλεφωνικά και προφορικά ερωτήματα και ζητούν διευκρινήσεις, τόσο για την διαδικασία 
και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στον διαγωνισμό , αλλά και  για ειδικότερα ζητήματα που 
αφορούν τον τρόπο εκτέλεση ορισμένων δρομολογίων, τις ώρες παραλαβής και παράδοσης των 
μαθητών σε ολοήμερα σχολεία κλπ, ώστε να καταρτίσουν τις προσφορές τους.  Επίσης πολλοί από τους 
ενδιαφερόμενους, μη έχοντας εξοικείωση και γνώσεις στον τομέα την πληροφορικής δηλώνουν 
αδυναμία να αντλήσουν τις απαιτούμενες πληροφορίες και να προβούν  στις απαιτούμενες ενέργειες 
του διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και αναγκάζονται να αναζητούν  λογιστικά 
γραφεία ή άλλους επαγγελματίες του χώρου προκειμένου να προετοιμάσουν τις προσφορές τους.  
Σε πολλά δρομολόγια του διαγωνισμού (κυρίως του τμήματος 9 «Δρομολόγια με Δ.Χ. επιβατικά …» 
στον πίνακα του διαγωνισμού παρατηρήθηκαν παραλείψεις και λάθη τα οποία κρίνονται  ουσιώδη για 
την σωστή υποβολή μιας προσφοράς, αφού σε ορισμένα δρομολόγια δεν αναφέρεται ο αριθμός των 
μεταφερόμενων μαθητών ή η περιγραφή του δρομολογίου δεν είναι επαρκής ώστε να μπορεί εύκολα 
να υπολογιστεί ο χρόνος που απαιτείται για την εκτέλεση του δρομολογίου. Κρίνουμε ότι για τα 
δρομολόγια αυτά πρέπει να δοθούν άμεσα διευκρινήσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του 
διαγωνισμού προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν επαρκή πληροφόρηση  για την ορθή 
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κατάρτιση των προσφορών τους. Λόγω του μικρού χρονικού περιθωρίου που απέμεινε για την 
υποβολή των προσφορών (πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μέχρι την 21-9-2017) κρίνουμε σκόπιμο να δοθεί 
παράταση στην προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών μέχρι 06/10/2017, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 15:00  μμ, καθώς και να οριστεί νέα ημερομηνία αποσφράγισης του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού στις 13/10/2017, προκειμένου να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για την παροχή των 
απαιτούμενων διευκρινήσεων,  αλλά και για την επαρκή ενημέρωση και προετοιμασία των προσφορών 
από τους ενδιαφερομένους. …». 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 28/1422/14-09-2017) 

 Εγκρίνει την παράταση των καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής προσφορών και αποσφράγισης 
προσφορών του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 
Ιωαννίνων, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019, ήτοι για διάστημα από 11-09-2017 έως 
31-08-2018, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 30-11-2019), συνολικού προϋπολογισμού 
7.663.432,56 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης (άρθρο 2 της Κ.Υ.Α 24001/16-06-
2013) και Φ.Π.Α. (CPV:60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών), 

ο οποίος προκηρύχθηκε βάσει της αριθμ. πρωτ. 85793/7207/22-08-2017 και Α/Α Συστήματος 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 43952, διακήρυξης του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 21η/09/2017 και αποσφράγισης 
προσφορών την 28η/09/2017, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 
Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου (ανωτέρω υπό στ. 7), προκειμένου να δοθεί ο απαιτούμενος 
χρόνος για την παροχή από την Υπηρεσία, των απαιτούμενων διευκρινήσεων, αλλά και για την 
επαρκή ενημέρωση και προετοιμασία των προσφορών από τους ενδιαφερομένους. 

 Ορίζεται ως νέα καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών η 6η 
Οκτωβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ και αντίστοιχα, νέα καταληκτική ημερομηνία 
αποσφράγισης των προσφορών, η 13η Οκτωβρίου 2017. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος σημείωσε ότι εμμένει στην 
μειοψηφία του που αφορά συνολικά στους διαγωνισμούς μεταφοράς μαθητών, επειδή για τον τρόπο 
μεταφοράς των μαθητών στα σχολεία, έχει διαφορετική θεώρηση και πρόταση, όπως αυτή 
αποτυπώθηκε και σε προηγούμενες σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., ως εξής: «… Η μέχρι τώρα 
εμπειρία από την μετακίνηση των μαθητών, δεν είναι καλή. Δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός έλεγχος 
και πολλοί μαθητές δεν εξυπηρετούνται. Τα μεταφορικά μέσα ξεκινάνε πολύ νωρίς από τα χωριά τους 
και επιστρέφουν πολύ αργά. Η πρότασή μας είναι για Ενιαίο Δημόσιο Φορέα Συγκοινωνιών, που θα 
εξυπηρετεί τους μαθητές αλλά και τους άλλους εργαζόμενους. Αυτός ο Δημόσιος Φορέας, θα κινείται 
όχι με τη λογική του κέρδους, αλλά με αυτή της καλύτερης εξυπηρέτησης των μαθητών και των άλλων 
εργαζόμενων.». 
……………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Κωτσαντής Κων/νος 

6. Γκεσούλης Ηλίας 

7. Ζάψας Γεώργιος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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