
 

         
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
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∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 
       
            Α.Μ. 21/2011-26/8/2011 Τ.Υ. 

Α. Π. 36193/29-8-2011, Αργοστόλι 
        
 
   
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

«Μεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς για το σχολικό έτος 2011 – 2012» 

Κωδικός CPV 60130000 (Υπηρεσίες ειδικών οδικών µεταφορών επιβατών) 
Κωδικός CPV 60120000 (Υπηρεσίες ΤΑΞΙ) 

 
 

Προϋπολογισµός: € 1.325.381,76 (χωρίς ΦΠΑ) 

ΦΠΑ (13%): € 172.299,63 

Σύνολο Προϋπολογισµού:  € 1.497.681,39 

 
 
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς, διακηρύσσει διεθνή ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό µε 
σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης την µεγαλύτερη ποσοστιαία 
έκπτωση επί τοις εκατό (%) για κάθε µεταφορά ξεχωριστά που συµφωνεί µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, σύµφωνα µε τις 
εξής διατάξεις και διαλαµβανόµενα: 
 

• Του Π. ∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε 
την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Νοεµβρίου 2005. 

• Του Π. ∆. 28/ΦΕΚ 1 Α’/15-1-1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών 
Ο.Τ. Α.». 

• Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων». 

• Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και 
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 

• Του N. 3731/ΦΕΚ 263 Α’/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής 
αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του 20ου άρθρου. 
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• Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων 
του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α’/4-9-2009 «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε 
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις 
οργάνωσης και λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης». 

• Του N. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

• Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες 
διατάξεις». 

• Του N. 3870/ΦΕΚ 138 Α’/9-8-2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και 
υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές 
εκλογές», ιδίως δε την περίπτωση (η) της 10ης παραγράφου του 18ου άρθρου. 

• Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 35415/28.07.2011 (ΦΕΚ 1701/01.08.2011 
τεύχος Β’) «Μεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης από ∆ήµους». 

• Τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α’ 180/22-8-2011) 
• Της Υπουργικής Απόφασης 21504/1771/4/26-6-1992 (ΦΕΚ 408 Β’) «Περί 

καθορισµού τεχνικών προδιαγραφών τύπων λεωφορείων». 
• Του Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α’) «Οργάνωση µεταφορών µε λεωφορεία, 

κλπ.» 
• Του Ν. 2446/ΦΕΚ 276 Α’/1996 «Τροποποίηση του Ν.711/77 (ΦΕΚ 284 Α') 

"περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων" και άλλες διατάξεις». 
• Του 8ου άρθρου του Ν. 3699/ΦΕΚ 199 Α’/2-10-2008 «Ειδική αγωγή και 

εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως 
τροποποιήθηκε µε το 37ο άρθρο του Ν. 3794/ΦΕΚ 156 Α’/4-9-2009 «Ρύθµιση 
θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

• Του Π. ∆. 346/ΦΕΚ 233 Α’/11-10-2001 «Προσαρµογή της Ελληνικής 
νοµοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 96/26 ΕΚ και 98/76 EΚ του 
Συµβουλίου, «Περί προσβάσεως στο επάγγελµα του οδικού µεταφορέα 
εµπορευµάτων και επιβατών και αµοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωµάτων, 
πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που διευκολύνουν την πραγµάτωση του 
δικαιώµατος εγκαταστάσεως των µεταφορέων αυτών στον τοµέα των 
εσωτερικών και διεθνών µεταφορών». 

• Του Ν. 3886/ΦΕΚ 173 Α’/30-9-2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη 
δηµοσίων συµβάσεων – Εναρµόνιση της ελληνική νοµοθεσίας µε την Οδηγία 
89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου1989 (L 395) και την Οδηγία 
92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 
τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)». 

• Του Ν. 3060/2002 «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου 
∆ικαιοσύνης». 

• Την υπ. αρίθµ. Α.Μ. 21/2011/26-8-2011 Τ.Υ. Μελέτης της Τεχνικής υπηρεσίας 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (πλήρης τευχών) 

• Την υπ’ αρίθµ. 142/27-8-2011 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς 

 
 
1.Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει στις 25/10/2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00  έως 10.30 
π.µ . µε την λήξη παράδοσης των φακέλων προσφορών στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου ο Κέφαλος, Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου , ενώπιον της αρµόδιας 
Επιτροπής. 
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2. ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν: 
(α) Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, 
(β) οι Ενώσεις εταιρειών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
(γ) οι Συνεταιρισµοί, µε αντικείµενο δραστηριότητας τη µεταφορά προσώπων, όπως 
πιστοποιείται από τα Μητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή άλλης αρµόδιας αρχής. 
Κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να διαθέτει τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη 
επαγγελµατικά προσόντα, τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα. 
 
3. Ο συνολικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στα 1.497.681,39 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  
 
4. Η εγγύηση για την συµµετοχή στον διαγωνισµό, ορίζεται στο 5% επί της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για το σύνολο 
των οµάδων δροµολογίων του Πίνακα δροµολογίων ή για όσες οµάδες δροµολογίων 
αφορά η προσφορά, κατά την παρ. 11.4 του άρθρου 11 της διακήρυξης. Η ισχύς της 
εγγυητικής συµµετοχής θα είναι τουλάχιστον 10 µηνών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 µήνες. 
 
5. Το έργο χρηµατοδοτείται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ). 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 
 
6. Η ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στην Εφηµερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 27/8/2011.  
Η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης στο τεύχος δηµοσίων 
συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως είναι η 2/9./2011. 
 
7. Για τα τεύχη του διαγωνισµού και την µελέτη µε κωδικό 21/2011/26-8-2011 Τ.Υ. 
της Τεχνικής Υπηρεσίας  µπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόµενοι και να 
παραλάβουν πλήρες αντίγραφό της µέχρι τρεις (3) µέρες πριν την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού, από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου (δ/νση Πλ. 
Βαλλιάνου, Αργοστόλι Τ.Κ. 28100, αρµόδιοι υπάλληλοι κ.κ. ∆ηµήτριος Στουπάς-
Ευάγγελος Κουφός, τηλ. 26713 60158, fax: 26710 22572. Επίσης, βρίσκονται σε 
ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  www.kefalonia.gr 
 
 

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
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