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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΥΩΡΙΚΗ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ 

ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 2014-2015 

 

Η Πεξηθέξεηα Ινλίσλ Νήζσλ δηελεξγεί Αλνηθηό Πξόρεηξν Γεκόζην Μεηνδνηηθό Γηαγσληζκό 

γηα ηελ επηινγή αλαδόρσλ ζύκβαζεο γηα ηελ αλάζεζε κεηαθνξάο καζεηώλ πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ρσξηθήο αξκνδηόηεηαο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ Κεθαιιελίαο 

θαη Ιζάθεο γηα ην ζρνιηθό έηνο 2014-2015 θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ 

έλαξμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο κέρξη θαη 28.2.2015 ή ηελ νινθιήξσζε ηνπ εηήζηνπ ηαθηηθνύ δηεζλή 

δηαγσληζκνύ. 

Η πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε αλέξρεηαη πεληαθόζηεο ηξηάληα επηά ρηιηάδεο πεληαθόζηα 

ελελήληα πέληε επξώ θαη ηξηάληα πέληε ιεπηά (537.595,35€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη 

ηνπ δηθαηώκαηνο πξναίξεζεο έσο θαη ην 20% ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θάζε ηκήκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ 

γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ δξνκνινγίσλ (δειαδή αύμεζε ή κείσζε ησλ ρηιηνκέηξσλ 

ησλ δξνκνινγίσλ ή κεξηθή αιιαγή ηεο δηαδξνκήο). 

Η εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη ε 18.8.2014 θαη ηνπ επαλαιεπηηθνύ ζηηο 

26.8.2014 θαη ώξα 12:00π.κ. - πξώηνπ θαη επαλαιεπηηθνύ - ζηελ αίζνπζα ζπζθέςεσλ ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Κεθαιιελίαο. Η εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ είλαη κέρξη 

θαη ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ώξα 10:30π.κ. (πξώηνπ θαη επαλαιεπηηθνύ). 

Δγγύεζε ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη. Οη αλάδνρνη ζα πξνζθνκίζνπλ εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο, ην 

ύςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε ύςνο 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ΦΠΑ. 

Ο ρξόλνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο είλαη κέρξη 31.7.2015 θαη ε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο είλαη 

κέρξη 28.2.2015 ρσξίο δπλαηόηεηα παξάηαζεο ή ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηαθηηθνύ εηήζηνπ 

δηαγσληζκνύ. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηαθηηθνύ εηήζηνπ δηαγσληζκνύ νη ζπκβάζεηο πνπ ζα 

πξνθύςνπλ από ηνλ δηαγσληζκό ιύνληαη απηνδηθαίσο θαη αδεκίσο. Η απόθαζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο είλαη ε ππ’ αξηζ. 29876/8156/26.3.2014. 

Πεξηζζόηεξα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαθήξπμε δίδνληαη ζην ηει: 26713.60589, 

θαμ: 26710.28078, e-mail: tm_promithion.kef@pin.gov.gr, αξκόδηνο ππάιιεινο θ. παζήο 

Δπάγγεινο, ηκήκα πξνκεζεηώλ ηεο Π.Δ. Κεθαιιελίαο, Γηνηθεηήξην, Αξγνζηόιη, Κεθαινληά. Η 

Γηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ έρεη αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηελ δηεύζπλζε: www.pin.gov.gr. 

Κσδηθόο CPV: 60130000-8, NUTS: GR223. 
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Ο Πρόεδρος ηης Οικονομικής Επιηροπής  

ηοσ Άρθροσ 175 ηοσ Ν.3852/2010 ηης  

Περιθέρειας Ιονίων Νήζων 
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