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ΠΡΟΣ : Τις Περιφέρειες της Χώρας
Έδρες τους

ΘΕΜΑ: Έκδοση υποδείγματος διακήρυξης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς
μαθητών, με το Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΣΑ).
ΣΧΕΤ: Το αρ.2595/13-5-2019 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ).
Στο πλαίσιο της υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για το παιδί και τη στήριξη της
οικογένειας, το Υπουργείο Εσωτερικών, έλαβε μια σημαντική πρωτοβουλία για το έργο της μεταφοράς
μαθητών από τις Περιφέρειες, και συγκεκριμένα για τη δημιουργία υποδείγματος διακήρυξης και την
εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών στην ανάθεση των σχετικών υπηρεσιών.
Η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ εκπόνησε και ενέκρινε το νέο υπόδειγμα διακήρυξης για το ΔΣΑ –άνω των ορίων
του άρθρου 5 περ. γ του ν. 4412/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν – και την ανάθεση, μέσω
αυτού επιμέρους συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών από τις Περιφέρειες. Επίσης η
Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή εκπόνησε Συνοπτικούς Τεχνικούς Οδηγούς
Χρήσης για τις αναθέτουσες αρχές και για τους οικονομικούς φορείς. (Παράρτημα ΙΙΙ. Β δικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr).
Το υπόδειγμα της Διακήρυξης του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) είναι αποτέλεσμα
συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου
& Προστασίας Καταναλωτή, της Περιφέρειας Αττικής και Δυτικής Ελλάδος, έχοντας λάβει υπόψη τις
τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στο θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και της μεταφοράς
μαθητών, αλλά και τις ιδιαιτερότητες των υπόψη συμβάσεων, με σκοπό να αποδώσει προς εφαρμογή ένα
χρήσιμο εργαλείο πιο ευέλικτο και λειτουργικό όσον αφορά στις διαγωνιστικές διαδικασίες. Ήδη από το
2015, είχε συνταχθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή ένα σχετικό αρχικό σχέδιο διακήρυξης σύμφωνα με το τότε ισχύον θεσμικό
πλαίσιο, με φορέα πιλοτικής λειτουργίας την Περιφέρεια Αττικής, πριν την ευρεία χρήση του από τις
λοιπές Περιφέρειες.
Παράλληλα η νέα διακήρυξη του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, σε συνδυασμό με τις
πληροφορίες που θα μπορούν να αντληθούν από το πληροφοριακό σύστημα «my school» του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, θα συμβάλει ώστε να διενεργούνται οι διαγωνισμοί έγκαιρα, ενώ
διασφαλίζεται μεγαλύτερη διαφάνεια και μικρότερο διοικητικό βάρος.

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5ce27dee48897b75684d7244 στις 11/06/19 09:26

Υπενθυμίζεται ότι για την μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες με σκοπό τη
μεγαλύτερη διαφάνεια, ευελιξία και καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων στην υλοποίηση του
έργου, επικαιροποιήθηκε το θεσμικό πλαίσιο και εκδόθηκε σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία
(Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών) η νέα Κ.Υ.Α.
αρ.50025/19-9-2018 (ΦΕΚ4217/Β’).
Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε το παρόν έγγραφο με το ανωτέρω σχετικό στις Περιφερειακές
Ενότητες αρμοδιότητας σας, καθώς και στις υπηρεσίες που εμπλέκονται στην υλοποίηση του έργου της
μεταφοράς μαθητών.
Το παρόν έγγραφο με το σχετικό υπόδειγμα διακήρυξης μπορείτε να το αναζητήσετε και στον δικτυακό
τόπο του ΥΠ.ΕΣ. www.ypes.gr.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Το ανωτέρω σχετικό
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Γραφείο Υπουργού

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

2. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Γραφείο Υπουργού
3. Υπουργείο Οικονομικών
Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

4. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γενική Γραμματεία Εμπορείου & Προστασίας Καταναλωτή
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
5. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Γεν Δ/νση Δημοσίων Συμβάσεων
6. Ε.Ν.Π.Ε. Ένωση Περιφερειών Ελλάδος
Μεσογείων 15
115 26 Αθήνα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
(Υπόψη κας Μ. Σύρκου)
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας
Οικον. Υπηρεσιών και Διοικ. Υποστήριξης
4. Δ/ντή Διοικ. Υποστήριξης
5. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου)
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