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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

 

Στο πλαίσιο της διενέργειας του διεθνούς ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού (άνω των ορίων) για την 

ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής 

αρμοδιότητας Π.Ε. Πιερίας για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025 (αρίθμ.422793(1511)/14-

06-2022 ΑΔΑΜ:22PROC010753403 Διακήρυξη με Α/Α Συστήματος 162232), σας επισημαίνουμε τα κάτωθι: 

 

1. Σύμφωνα με την αρ. 233593(859)/14-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010403091) μελέτη και την αρ. 

279387(1043)/19-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010424589) συμπληρωματική μελέτη του Τμήματος 

Απασχόλησης και Υποστήριξης της Εκπαίδευσης της Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Πιερίας, το 

εκτιμώμενο ποσό, καθώς και η σχετική προαίρεση, υπολογίστηκε με ΦΠΑ 24% 

2. Ομοίως και η σχετική Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης με αρ. πρ.274105(955)/26-05-2022 (ΑΔΑΜ: 

22REQ010633467 & ΑΔΑ:9Ν527ΛΛ-ΜΥ0) υπολογίστηκε με ΦΠΑ 24% 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν.4949/2022 (Α΄126/30-06-2022) ο ισχύων ΦΠΑ για τις υπηρεσίες μεταφοράς 

μαθητών είναι 13%, με προβλεπόμενη περίοδο ισχύος του μειωμένου συντελεστή έως τις 31-12-2022. 

4. Σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω Διακήρυξης στην  οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο 

ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών, βάσει των τιμών αναφοράς (ημερήσιο κόστος 

δρομολογίου χωρίς ΦΠΑ) και επειδή στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ 

δεν μπορεί να αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, οι 

συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν, ως τιμή προσφοράς, την τιμή με δύο (2) δεκαδικά ψηφία (αριθμό), που 

προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την ως άνω τιμή 

αναφοράς. Στην ως άνω τιμή προστίθεται  και ο ΦΠΑ ο οποίος σύμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικής 

προσφοράς του Παραρτήματος ΙV  της διακήρυξης ορίζεται σε ποσοστό 24% 

 

 

Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, διευκρινίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση το κριτήριο ανάθεσης 

είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, η οποία προκύπτει πρωτίστως από 

το ποσοστό έκπτωσης επί του ημερήσιου κόστους δρομολογίου χωρίς ΦΠΑ. Ο υπολογισμός του ΦΠΑ γίνεται 

για τυπικούς και μόνο λόγους και σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει την τιμή της προσφοράς. Επομένως στο 

υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος ΙV  της ως άνω διακήρυξης και στην ειδική ηλεκτρονική 
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φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ, οι τιμές συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ θα υπολογιστούν με ΦΠΑ 

24% όπως ορίζει η Διακήρυξη, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι  αν υπολογιστούν με ΦΠΑ 13% θα 

απορριφθούν. 

 

Σε κάθε περίπτωση η σύγκριση των προσφορών προκύπτει από την εφαρμογή του ποσοστού 

έκπτωσης στο ημερήσιο κόστος δρομολογίου χωρίς ΦΠΑ  

 

 

 

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
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