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             ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
 
1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει δημόσιο διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας 
«Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας για 
το σχολικό έτος 2012-2013», με προϋπολογισμό 1.008.571,23 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ (13%). 
 
 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την 
έδρα του Δήμου οδός Εθν. Αντιστάσεως 42, Αλεξάνδρεια 59300, μέχρι τις   24/08/2012 και ώρα 
12:00πμ. ή δωρεάν από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.alexandria.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=860%3Amm&catid=
100%3Apdcat&Itemid=116&lang=el . Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2333350143, FAX επικοινωνίας 
2333350108, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Τσιούντας Νικόλαος.  
 
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις   29/08/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ. και το 
σύστημα υποβολής προσφορών είναι με αξιολόγηση προσφορών σύμφωνα με την διακήρυξη.  
 
4. Το αντικείμενο αφορά στην υπηρεσία εκτέλεσης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας για το σχολικό έτος 2012-
2013, τα οποία αναλυτικά παρουσιάζονται στο Παράρτημα Γ' της αναλυτικής Διακήρυξης. 
 
5.  Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί 

α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, 

β. Ενώσεις μεταφορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
γ. Συνεταιρισμοί 
 
Και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα 21,22 και 23 της αναλυτικής 
διακήρυξης. 
 
6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα δρομολόγια, 
και όχι αναγκαστικά για το σύνολό τους. 
 
7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής, ίσης με το 3% (τρία τοις 
εκατό) του ποσού του τμήματος που αφορά η προσφορά χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγύηση πρέπει να 
ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς, που ζητάει η 
διακήρυξη και να είναι σύμφωνη, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, με το συνημμένο στη 
διακήρυξη υπόδειγμα του παραρτήματος Α.  
 
8. Το έργο χρηματοδοτείται από τους Κ.Α.Π. (κεντρικούς αυτοτελής πόρους). Προκαταβολή δε θα 
χορηγηθεί. 
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9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Αλεξάνδρειας. 
 
10. Η παρούσα έχει αποσταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
στις 19-07-2012, με αριθμό καταχώρησης : 2012-100845   
                                                                   

 
                                                    

     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
 
 
 

                                                                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
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