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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

                                                                                           

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΕΤΟΣ 2011-2012

-Ταξινόμηση  κατά  CPV:6010000  (Υπηρεσίες  οδικών 
μεταφορών),60120000(Υπηρεσίες  ταξί),60130000(Υπηρεσίες  ειδικών   οδικών 
μεταφορών επιβατών)

Ο  Δήμαρχος  Αγιάς  έχοντας  υπόψη  την  99/2011  απόφαση  της  Οικονομικής 
Επιτροπής με την οποία  εγκρίθηκε η διενέργεια  του διαγωνισμού καθώς και οι όροι 
της  Διακήρυξης  ανοιχτού  δημόσιου  μειοδοτικού  διαγωνισμού  με  σφραγισμένες 
προσφορές για την «επιλογή αναδόχων για την μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς για το σχολικό έτος 2011-2012».

Ο  συνολικός  ενδεικτικός  προϋπολογισμός  είναι   218.648,00 
συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 13%.Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι 
αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 1β του Π.Δ 
60/2007(Ποσοστό εκπτώσεως σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό άνευ ορίου, επί του 
προϋπολογισμού έκαστου δρομολογίου όπως συντάχθηκε από τον εργοδότη).

Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι ο Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α  όπου αυτός δεν έρχεται σε αντίθεση 
με το άρθρο 2 παρ. 14 του Ν.2286/95 σχετικά με επαναλαμβανόμενες «Προμήθειες 
Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» σε συνδυασμό με το Π.Δ 28/80 & 
Ν.3463/2006  ΔΚΚ  και  το  Π.Δ  60/2007.Η  Εγγύηση  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό 
ορίζεται  στο  3%  του  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  χωρίς  το  Φ.Π.Α  της 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ(5.804,82).

Προσφορές θα κατατίθενται  μέχρι την 10-11-2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00
στα γραφεία  του Δήμου Αγιάς στην Αγιά.
     Η γλώσσα σύνταξης αιτήσεων συμμετοχής είναι η Ελληνική.
Πληροφορίες ή έγγραφα σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το 
Γραφείο προμηθειών του Δήμου και στα τηλέφωνα 2494022811 ή 2494350122 τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
     Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης του 
διαγωνισμού  σύμφωνα  με  την  εγκύκλιο  αρ.11/2010  του  Υπουργείου  Εσωτερικών 
βαρύνουν  τους  αναδόχους  αναλογικά  με  το  μέρος  του  προϋπολογισμού  της 
υπηρεσίας για το οποίο έχουν σύμβαση και εισπράττονται με την πρώτη πληρωμή

Ο  Δήμαρχος Αγιάς

Αντώνης Ν. Γκουντάρας

Αγιά,29 Αυγούστου  2011
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