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Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 
  
 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
Ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές,  για την µεταφορά µαθητών 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε λεωφορεία και ταξί, µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή σε ευρώ,  στο αναγραφόµενο ηµερήσιο κόµιστρο ανά 
δροµολόγιο, όπως αυτά αναφέρονται στους πίνακες 1 και 2, που αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας . 
 
. 

Άρθρο 1ο 
Ισχύουσες διατάξεις 

1. Η παρ. 4 εδ. 18 του άρθρου 94 και οι  λοιπές διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης», όπως ισχύει σήµερα, 

2. Τα άρθρα 209, 273 και λοιπές διατάξεις του ν.3463/2006 «Κώδικας Δήµων και 
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α’) 

3. Η υπ΄αρ. πρωτ. 35415/28.7.2011 Κ.Υ.Α. «Μεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από τους Δήµους» (ΦΕΚ 1701 Β’/1-8-2011), 

4. Ο Ν. 2446/1996 (ΦΕΚ 276 Α) τροποποίηση του ν. 711/1977 (ΦΕΚ 284 Α) «Περί ειδικών 
τουριστικών λεωφορείων και άλλες διατάξεις», 

5. Το άρθρο 70 παρ. 1 και τις λοιπές διατάξεις του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α), 
6. Το Π.Δ. 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, 
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7. Το άρθρο 2 παρ. 9 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α) «Δοµή και λειτουργία της 
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης» και άλλες διατάξεις, 

8. Το άρθρο 2 παρ. 24 του ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α) «Περί ρύθµισης θεµάτων Τ.Ε.Ι. και 
άλλες διατάξεις», 

9. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων 
συµβάσεων» 

10. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και οι 
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά 
τεύχη της παρούσας σύµβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Διάταγµα, 
Απόφαση, σχετική εγκύκλιος κ.λ.π.), που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της υπηρεσίας 
της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
Άρθρο 2ο 

Συµβατικά στοιχεία   
Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σ' αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι: 
α) Η διακήρυξη µε τα παραρτήµατα της 
β) Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 
β) H προσφορά του µειοδότη. 
 
 

Άρθρο 3ο 
Προϋπολογισµός της µεταφοράς 

Ο προϋπολογισµός της µεταφοράς ανέρχεται στο ποσό των 547.811,22 (µε  ΦΠΑ), από τα 
οποία 131.969,43€ (µε ΦΠΑ) θα διατεθούν για την µεταφορά των µαθητών µε λεωφορεία και 
415.841,78 (µε ΦΠΑ) για την µεταφορά µε ταξί.  
 
                                                       Άρθρο 4ο 

Χρόνος και τόπος που θα γίνει ο διαγωνισµός 
Ο διαγωνισµός θα γίνει στο Δηµοτικό κατάστηµα Αλιβερίου του Δήµου Κύµης-Αλιβερίου από 
την αρµόδια  επιτροπή την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012, ηµέρα Δευτέρα και  ώρα 12:00 (ώρα 
λήξης υποβολής  προσφορών). Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός κηρυχθεί άγονος θα επαναληφθεί 
την  Δευτέρα  6 Φεβρουαρίου 2012 και ίδια ώρα. 
 
 
                                                           Άρθρο 5ο 

Τρόπος παραλαβής των τευχών- Παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε τον 
διαγωνισµό 

Τα τεύχη του διαγωνισµού διατίθενται από το Γραφείο Προµηθειών του Δήµου Κύµης-Αλιβερίου  
αρµόδιος κος Αθανάσιος Κριτσιώτης µέχρι την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2012, δηλ. τριών εργασίµων 
(3) ηµέρων πριν την διεξαγωγή του διαγωνισµού. Η υπηρεσία παραδίδει τα σχετικά έγγραφα 
είτε ιδιοχείρως, συµπληρώνοντας το σχετικό αποδεικτικό παραλαβής, είτε τα αποστέλλει µέσω 
των ελληνικών ταχυδροµείων ή  µέσω ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας, µε 
χρέωση του παραλήπτη, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη στον παραλήπτη. Το 
τεύχος της αναλυτικής προκήρυξης, η περιληπτική προκήρυξη, καθώς και όλα τα Παραρτήµατα 
(λοιπά τεύχη του διαγωνισµού), διατίθενται και σε ηλεκτρονική µορφή (από την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης της προκήρυξης στην επίσηµη εφηµερίδα της Ε.Ε.), στην επίσηµη ιστοσελίδα του 
Δήµου, στη διεύθυνση  http://www.kimis-aliveriou.gr. 
 
 

Άρθρο 6ο 
Δεκτοί στο διαγωνισµό 

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί  φυσικά και νοµικά πρόσωπα που ασχολούνται µε την µεταφορά 
προσώπων γεγονός που αποδεικνύεται µε την προσκόµιση πιστοποιητικού εγγραφής στο 
οικείο επιµελητήριο. Ειδικότερα: 
1) Έλληνες πολίτες, φυσικά πρόσωπα. 
2)  Αλλοδαποί 
2) Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά. 
3) Συνεταιρισµοί. 
4) Ενώσεις µεταφορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
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Άρθρο 7ο 
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές 
µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη ενώπιον της αρµόδιας 
επιτροπής του Δήµου µας,  ή να τις αποστείλουν ταχυδροµικά  στη Δ/νση: Δήµος Κύµης-
Αλιβερίου,  Κ. Μπακόλα 30, ταχ. Κωδ. 34500.  
Η προσφορά υποβάλλεται, σε δύο (2) αντίγραφα, στην ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο 
φάκελο, καθαρογραµµένη και χωρίς ξέσµατα. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε  
ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες προσµετρούµενες από την επόµενη της ηµέρας 
διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω 
αναφεροµένου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. 
Η  προθεσµία κατάθεσης των προσφορών στην υπηρεσία λήγει  την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου του 
έτους 2012 και ώρα 12:00. Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που 
υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µας, µε οποιοδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ. 
Η προθεσµία  για τη παραλαβή από την υπηρεσία των προσφορών που  αποστέλλονται 
ταχυδροµικά λήγει  την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012. 
Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται  επίσης απευθείας  στην επιτροπή  διαγωνισµού  µέχρι 
την ώρα  που ορίζεται στο άρθρο  της παρούσας διακήρυξης. 
 
Στο φάκελο της προσφοράς αναγράφονται: 
α) Η λέξη προσφορά µε κεφαλαία γράµµατα. 
β) Ο πλήρης τίτλος της αρµοδίας υπηρεσίας που διενεργεί τον  διαγωνισµό.  
γ) Ο αριθµός της διακήρυξης. 
δ) Η ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
Με ποινή να µη γίνουν δεκτές οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο 
και δεν πρέπει να φέρουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 
µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης 
των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. 
Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά 
την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές. Στο φάκελο προσφοράς 
τοποθετούνται δύο χωριστοί φάκελοι. Ο φάκελος «Δικαιολογητικών συµµετοχής» που περιέχει 
όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής και την εγγύηση συµµετοχής. Τα οικονοµικά 
στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο 
φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
 
 

Άρθρο 8ο 
Δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό 

 
Κάθε προµηθευτής που λαµβάνει µέρος στο διαγωνισµό οφείλει να προσκοµίσει επί ποινή 
αποκλεισµού τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
1) ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
α) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ίση µε το 3% του προϋπολογισµού των δροµολογίων για τα 
οποία καταθέτουν προσφορά, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ 
τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. 
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ: 
(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό µετά από 
απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, 
ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή), 
(2) ο αριθµός της διακήρυξης, 
(3) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
(4) η ηµεροµηνία έκδοσής της, 
(5) τα στοιχεία του µεταφορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται, (πλήρης επωνυµία και διεύθυνση). 
Άλλα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει η εγγυητική επιστολή συµµετοχής είναι: 
α. Τον εκδότη. 
β. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 
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γ. Τον αριθµό της εγγύησης. 
δ. Την σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού και τις προσφερόµενες υπηρεσίες. 
ε. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει για εκατόν 
είκοσι µέρες). 
στ. Τους όρους ότι: 
Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της 
διζήσεως. 
ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό 
και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 
ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήµου. 
ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 
ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία 
λήξης της εγγύησης. 
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων µπορούν να 
καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση 
του προµηθευτή από την Υπηρεσία. 
 
β) Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενηµερότητα) 
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (φορολογική ενηµερότητα) κατά την ηµέρα του 
διαγωνισµού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των 
παραγράφων γ και δ εκδίδονται µε βάσει την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστηµένοι. 
γ) Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριµένο 
επάγγελµα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από δηµόσια αρχή που να έχει εκδοθεί το πολύ 
6 µήνες πριν από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 
δ) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ο ίδιος σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή οι 
διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµης (Ο.Ε.), ετερόρρυθµης (Ε.Ε.) και εταιρείας 
περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύµβουλος σε περίπτωση 
ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν την διοίκηση του σε κάθε άλλη 
περίπτωση  
 ε) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο  να βεβαιώνεται  ότι 
δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή 
άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
 
2) ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 
Τα ως άνω για τους έλληνες πολίτες αλλά µε έκδοση των δικαιολογητικών στη χώρα 
εγκατάστασής τους. Για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει το άρθρο 7  παράγραφος 1 
του Κανονισµού 
3) ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 
Όλα τα ως άνω  
4) ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
α) Εγγυητική επιστολή ως ανωτέρω 
β) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα 
γ) Πιστοποιητικά ως παράγραφος Β και Γ των απαιτουµένων δικαιολογητικών για τους Έλληνες 
πολίτες 
5) ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 
α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε µεταφορέα που συµµετέχει στην 
Ένωση 
 
Η ένωση µεταφορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται είτε από όλους  τους 
µεταφορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτηµένο. Στην 
προσφορά πρέπει απαραιτήτως να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της  συµµετοχής του 
κάθε µέλους της ένωσης µεταφορέων.  µµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης µεταφορέων.  
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση 
κατακύρωσης ή ανάθεσης της µεταφοράς η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης 
της σύµβασης. 
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Σε περίπτωση ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή για λόγο ανωτέρας βίας οποιουδήποτε 
µέλους δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης είτε κατά τον χρόνο 
αξιολόγησης  των προσφορών είτε κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα 
µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. 
Τα υπόλοιπά µέλη της ένωσης µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση του συγκεκριµένου 
µέλους η οποία θα εγκριθεί από το Δηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από γνωµοδότηση της 
επιτροπής του διαγωνισµού ή της οικονοµικής επιτροπής.  
Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην 
υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί τον 
διαγωνισµό και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή µνεία στην προσφορά σχετικά µε 
αυτό.  
Εφόσον οι µεταφορείς συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν 
βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούµενου 
από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 
 Εκτός των ανωτέρω, κατά περίπτωση, οι συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν και τα πιο 
κάτω: 
 
Δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και των 
σχετικών µε αυτήν διατάξεων και νόµων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
 
Κατάσταση –λίστα των διαθέσιµων οχηµάτων τόσο για εκείνα που θα χρησιµοποιηθούν για την 
εκτέλεση του τµήµατος του προκηρυσσόµενου έργου που θα υποβάλλουν προσφορά όσο και  
εκείνων που είναι διαθέσιµα προς αναπλήρωση ή εκτέλεση επιπλέον δροµολογίων 
 
Επικυρωµένα αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των λεωφορείων ή ταξί που θα 
χρησιµοποιηθούν για κάθε δροµολόγιο, των ισχυόντων δελτίων τεχνικού ελέγχου των οχηµάτων 
από δηµόσιο ή ιδιωτικό ΚΤΕΟ καθώς και φωτοαντίγραφο της ασφάλειας τους 
 
Σε περίπτωση που τα µεταφορικά µέσα δεν είναι στο όνοµα της εταιρείας ή του φυσικού 
προσώπου που συµµετέχει στο διαγωνισµό θα υποβάλλεται ιδιωτικό συµφωνητικό ενοικίασης ή 
παραχώρησης µεταξύ του συµµετέχοντος και του ιδιοκτήτη των µεταφορικών µέσων, το οποίο 
θα ισχύει για όλη την διάρκεια της σύµβασης και µέχρι την πλήρη εκτέλεση της . 
 
 

Άρθρο 8ο 
Οικονοµική προσφορά-Τιµές προσφορών επιβαρύνσεις µειοδοτών 

Ο  φάκελος της οικονοµικής προσφοράς περιλαµβάνει το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς 
υπογεγραµµένο από το φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει την προσφορά ή τον νόµιµο 
εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου ή συνεταιρισµού ή ενώσεως µεταφορέων. Οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά ανά δροµολόγιο, για όσα δροµολόγια 
ενδιαφέρονται από αυτά που περιλαµβάνονται στο σχετικό παράρτηµα της διακήρυξης, 
προσκοµίζοντας και την ανάλογη εγγυητική επιστολή.  Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ευρώ 
(€). Προσφορά σε άλλο νόµισµα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά από την οποία δεν 
προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή  απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στην τιµή 
περιλαµβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων, τα έξοδα δηµοσίευσης ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει τον Δήµο. Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να 
υποβάλλει µόνο µια οικονοµική προσφορά. Δεν προβλέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
  

Άρθρο 9ο 
Αποσφράγιση προσφορών 

α. Η Επιτροπή Διαγωνισµού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίαση, µισή ώρα πριν την ώρα 
λήξης της προθεσµίας του άρθρου 7 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των 
προσφορών, παραλαµβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιων της και 
κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του π.δ. 
28/1980, δηλαδή, µετά την παρέλευση της ώρας λήξης της προθεσµίας, ο Πρόεδρος 
ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, περιµένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της 
παραλαβής. 

 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισµού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αµέσως µε την Υπηρεσία 
του πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδροµικώς προσφορές  και σε 
καταφατική περίπτωση µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του προέδρου της και παραλαµβάνει 
τις προσφορές, για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού. 
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β. Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισµού, σε δηµόσια 
συνεδρίαση και σε δύο στάδια, το πρώτο εκ των οποίων περιλαµβάνει έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και απόδειξης της τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας των 
διαγωνιζοµένων, και το δεύτερο την αποσφράγιση και έλεγχο των οικονοµικών προσφορών και 
υποβολή του πρακτικού της Ε.Δ. για τη διαδικασία και το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας. 

γ. Κατά το πρώτο στάδιο οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής ανοίγονται από 
την Επιτροπή κατά την σειρά κατάθεσης τους, καταγράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, που περιέχονται στον φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχεται το νοµότυπο και 
η πληρότητά τους), ελέγχεται η αρίθµησή τους και µονογράφονται τα έγγραφα αυτά και 
ελέγχεται το πιστοποιητικό επαγγελµατικής εγγραφής του άρθρου 8 της παρούσης. Επίσης, 
καταγράφονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 
των διαγωνιζοµένων. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών σε κατάσταση όλων των 
διαγωνιζοµένων, οι παριστάµενοι στην αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται και η επιτροπή 
συνεδριάζουσα µυστικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των συναγωνιζόµενων  και 
αποφασίζει για το ποιοι εξ αυτών πληρούν τα κριτήρια επιλογής και ποιοι πρέπει να 
αποκλειστούν. Η κατάσταση καταγραφής διαγωνιζοµένων και πιστοποιητικών υπογράφεται από 
την Ε.Δ. και συνοδεύει το πρακτικό της δηµοπρασίας. Στο πρακτικό που συντάσσει η Ε.Δ. 
καταχωρούνται σε πίνακα οι πληρούντες τα κριτήρια επιλογής µε την σειρά κατάθεσης της 
προσφοράς και καταγράφονται οι λόγοι αποκλεισµού εκάστου των αποκλειοµένων. Ακολούθως 
η συνεδρίαση καθίσταται δηµοσία, ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει τους 
αποκλειόµενους από την συνέχεια της δηµοπρασίας, καθώς και τους λόγους αποκλεισµού 
εκάστου και καλεί αυτούς να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα συµµετοχής τους µαζί και τον 
σφραγισµένο φάκελο της οικονοµικής τους προσφοράς υπογράφοντες σχετική δήλωση ότι δεν 
προτίθενται να υποβάλλουν ένσταση. Σε αντίθετη περίπτωση οι φάκελοι συµµετοχής και 
οικονοµικής προσφοράς τους φυλάσσονται µε φροντίδα του προέδρου της Ε.Δ. µέχρι την 
υπογραφή του συµφωνητικού της σύµβασης, οπότε και επιστρέφονται στον διαγωνιζόµενο. 

              Κατά το δεύτερο στάδιο την ίδια ή άλλη ηµέρα οριζόµενη από την Ε.Δ. και ανακοινωµένη µε 
ευθύνη του προέδρου της στους διαγωνιζόµενους συνεχίζεται η δηµοπρασία σε δηµόσια 
συνεδρίαση και αποσφραγίζονται οι οικονοµικές προσφορές, αυτών που εξακολουθούν να 
συµµετέχουν στον διαγωνισµό κατά την σειρά εγγραφής τους στο πρακτικό, µονογράφονται 
από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Ε.Δ. και ελέγχεται η πληρότητα των υπογραφών και 
µονογραφών (κατά τις διατάξεις του π.δ. 28/1980). Ελέγχεται κατόπιν, η ορθότητα 
συµπλήρωσης του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζοµένων. Η Ε.Δ. απορρίπτει τις 
προσφορές που κρίνει απαράδεκτες. Απαράδεκτες κρίνονται προσφορές που είναι αόριστες και 
ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή µη σύµφωνες µε τους όρους της προκήρυξης. Η 
Ε.Δ. αναγράφει στο πρακτικό τους λόγους που καθιστούν απαράδεκτη έκαστη προσφορά και 
καταρτίζει πίνακα των διαγωνιζοµένων µε τις παραδεκτές οικονοµικές προσφορές. Οι 
οικονοµικές προσφορές καταχωρούνται, µετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες 
διορθώσεις στο πίνακα ανά δροµολόγιο στον οποίο και σηµειώνεται και ο µειοδότης έκαστου 
δροµολογίου. Ο πίνακας υπογράφεται από τα µέλη της Ε.Δ. και αποτελεί µέρος του πρακτικού 
της.  

δ.        Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.Δ., σε πίνακα της Υπηρεσίας, στην οποία 
διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, µε την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζόµενους 
ότι µπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχοµένως) ένσταση κατ’ 
αυτού. Οι τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 «Ενστάσεις κατά της 
δηµοπρασίας – Υποβολή Πρακτικού» του π.δ. 28/1980 και κατατίθενται στην Ε.Δ. µέχρι την 
εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.Δ. Οι ενστάσεις 
απευθύνονται στην επιτροπή του διαγωνισµού, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας 
που διεξάγει τον διαγωνισµό και διαβιβάζονται αυθηµερόν, µε µέριµνα της Υπηρεσίας αυτής, 
στον Πρόεδρο της Ε.Δ. 
Για την ηµέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθηµερόν, µε επιµέλεια του Προέδρου της 
Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφεται από όλα τα µέλη της. 
Η Ε.Δ. είναι υποχρεωµένη να επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζοµένων στα έγγραφα που 
υποβλήθηκαν στον διαγωνισµό, µε επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των 
απαραίτητων κατά τους αιτούντες εγγράφων µε δαπάνες τους. 
Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.Δ. ολοκληρώνει το έργο της και 
υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας στην Οικονοµική Επιτροπή, η 
οποία εγκρίνει το αποτέλεσµα και κατακυρώνει στον µειοδότη εκάστου δροµολογίου. Αν 
υποβληθούν ενστάσεις, η Ε.Δ. συντάσσει γνωµοδότηση την οποία και διαβιβάζει, (µαζί µε τις 
ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) 
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στην Οικονοµική Επιτροπή, η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια 
ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσµα σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Π.Δ/τος 
28/1980 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του ν.3852/2010. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται κατά το 
άρθρο 4.2 γ. 
 
 

Άρθρο 10ο 
Κρίση αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

Το αρµόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού µε γνωµοδότησή 
του προς την  Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου που αποφασίζει σχετικά, προτείνει  
α) Κατακύρωση του αποτελέσµατος.   
β) Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή 
 µη των όρων της διακήρυξης. 
γ)Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στη διαδικασία της  
διαπραγµάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της 
Υπηρεσίας. 
δ)Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος, που επιβάλλουν τη µαταίωση. 
 

              Σε περίπτωση απόλυτης ταύτισης των οικονοµικών προσφορών για συγκεκριµένο δροµολόγιο 
διενεργείται κλήρωση από την Οικονοµική Επιτροπή µετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων και 
κατόπιν προσκλήσεως των διαγωνιζοµένων, που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές, µε τρόπο που 
διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 
Ακολούθως οι φάκελοι αποστέλλονται στην Οικονοµική Επιτροπή  µαζί µε τα πρακτικά που οι 
αρµόδιες επιτροπές θα συντάξουν για τελική κατακύρωση µαζί και µε τις τυχόν ενστάσεις και τις 
γνωµοδοτήσεις των επιτροπών γι' αυτές.  
   

Άρθρο 11ο 
Διοικητικές προσφυγές 

Διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3886/2010, 
απευθυνόµενες προς την αναθέτουσα αρχή, στο πρωτόκολλο της αρµόδιας για την διενέργεια 
του διαγωνισµού ως εξής: 
α) κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού 
β) κατά πράξεων και παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής  
γ) κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση 
δ) εκτός των ανωτέρω, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά νοµιµότητα  
   και πληρότητα δικαιολογητικών  
 
 

Άρθρο 12ο 
Ανακοίνωση κατακύρωσης-ανάθεσης 

          Η απόφαση έγκρισης (συνολική ή µερική) κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους και η 
συγκεκριµένη κοινοποίηση δεν έχει χαρακτήρα κατακύρωσης της σύµβασης, αλλά για γνώση 
των διαγωνιζοµένων για τυχόν προσφυγή στις διαδικασίες της δικαστικής προστασίας 
(ν.3886/2010). Μετά τη λήξη της σχετικής διαδικασίας και τη διεξαγωγή του (κατά τον νόµο) 
προσυµβατικού ελέγχου νοµιµότητας της διαδικασίας του διαγωνισµού, καθώς και την 
προσκόµιση της υπεύθυνης δήλωσης της Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των Υπουργών Ανάπτυξης 
και Επικρατείας (ΦΕΚ 1673 Β) «περί των Δικαιολογητικών για την τήρηση των µητρώων του 
Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005» και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, 
περί του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο έκαστου µειοδότη οι ασυµβίβαστες ιδιότητες του 
νόµου αυτού, προσκαλούνται οι µειοδότες να προσκοµίσουν, µέσα σε προθεσµία τουλάχιστον 
δέκα (10) ηµερών ή και περισσότερων κατά την κρίση της Οικονοµικής Επιτροπής, ισχύον 
πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο ή σε ισοδύναµη επαγγελµατική οργάνωση της 
αλλοδαπής, όταν ο διαγωνιζόµενος είναι αλλοδαπός από κράτος - µέλος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή 
από κράτος που έχει κυρώσει τη συµφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις (εφόσον το 
αρχικό δεν ισχύει πλέον), και επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 της παρούσας 
διακήρυξης, εφόσον έχει λήξει ο χρόνος ισχύος τους. 
Σε κάθε περίπτωση (ακόµα δηλαδή κι αν το αρχικώς προσκοµισθέν ισχύει) οφείλουν να 
προσκοµίσουν νέο πιστοποιητικό περί µη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
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διαχείριση, µε ηµεροµηνία έκδοσης µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας κοινοποίησης της σχετικής 
πρόσκλησης της Οικονοµικής Επιτροπής. Επίσης, προσκοµίζονται και ελέγχονται τα 
αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. Από τα ως άνω αποδεικτικά πρέπει 
να αποδεικνύεται ότι έκαστος εκ των αναδόχων ήταν ενήµερος φορολογικά και ασφαλιστικά και 
κατά την ηµέρα του διαγωνισµού, σύµφωνα µε την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του. 
Τα στοιχεία ελέγχονται από την Οικονοµική Επιτροπή και γνωστοποιείται σε όλους τους 
υποψηφίους που εξακολουθούν να συµµετέχουν στη διαδικασία η έκβαση του 
 

Άρθρο 13ο 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

Ο µεταφορέας στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 
10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. 
Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαµβάνει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τα 
ακόλουθα: 
α. Τον αριθµό της σύµβασης, το είδος και η ηµεροµηνία έκδοσης της εγγυητικής επιστολής. 
β. Τον εκδότη. 
γ. Ότι η εγγυητική επιστολή ισχύει µέχρι της επιστροφής της. 
δ. Τον αριθµό της εγγύησης. 
ε. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

στ. Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του µεταφορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 
ζ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 
η. Τους όρους ότι   
Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της 
διζήσεως. 
ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό 
και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 
ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήµου. 
Στην περίπτωση ένωσης µεταφορέων οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 
 
 

Άρθρο 14ο 
Διάρκεια σύµβασης  

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από 10/2/2012 µέχρι την 15/6/2012 µε δυνατότητα 
παράτασης µέχρι την 30/6/2012, ανάλογα µε το πρόγραµµα εξετάσεων των σχολείων της 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 
 

Άρθρο 15ο 
Τρόπος µεταφοράς  µαθητών –υποχρεώσεις µεταφορέα 

 
Ο µειοδότης αναλαµβάνει την υποχρέωση να διαθέτει, σε όλη την διάρκεια της σύµβασης, τα 
απαιτούµενα λεωφορεία/ταξί για την µεταφορά των µαθητών και να ακολουθεί τα δροµολόγια 
σύµφωνα µε τους πίνακες 1 και 2. Η ακριβής ώρα άφιξης και αναχώρησης του κάθε 
δροµολογίου µπορεί να µεταβάλλονται κατά την διάρκεια του έτους, ανάλογα µε τις ανάγκες που 
θα προκύψουν,  καθ΄ υπόδειξη των διευθυντών των σχολείων. Οµοίως και κατά την διάρκεια 
των εξετάσεων,  η ώρα άφιξης και αναχώρησης θα καθορίζεται µετά από συνεννόηση µε τον 
Διευθυντή του σχολείου. Ηµέρες κατά τις οποίες διεξάγονται εκδηλώσεις των σχολείων ή 
εκπαιδευτικές επισκέψεις θεωρούνται ηµέρες λειτουργίας του σχολείου, µε την προϋπόθεση ότι 
γίνονται εντός του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου.  
Απαγορεύεται η είσοδος και παραµονή στα λεωφορεία/ταξί, οποιουδήποτε προσώπου εκτός 
από τον οδηγό, τους µεταφερόµενους µαθητές και µαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς στην 
περίπτωση σχολικών επισκέψεων.  
 

Άρθρο 16ο 
Μεταφορικά µέσα 

 
Η µεταφορά των µαθητών θα γίνεται αποκλειστικά και  µόνον µε µεταφορικά µέσα που πληρούν 
απόλυτα τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις που ορίζουν οι ισχύοντες νόµοι, διατάγµατα, 
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υπουργικές αποφάσεις και αστυνοµικές διατάξεις για την µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.  
Τα µεταφορικά µέσα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι σε  άριστη λειτουργική κατάσταση, 
γενική εµφάνιση και καθαρά.  Τα µεταφορικά µέσα θα έχουν επαρκή αριθµό θέσεων για τον 
αριθµό των προσώπων του θα µεταφέρουν. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπάρχουν 
υπεράριθµοι ή όρθιοι επιβάτες.  
Στα ταξί οι πόρτες θα πρέπει να ασφαλίζονται και να ανοίγουν µόνο από την εξωτερική πλευρά, 
ώστε τα παιδιά να µην µπορούν να τις ανοίγουν από µέσα. Κατά τα λοιπά ισχύουν και  για τα 
ταξί όσα αναφέρθηκαν παραπάνω  για τα λεωφορεία.    
 
 

Άρθρο 17ο 
Ασφαλιστική κάλυψη 

 
Κάθε µεταφορικό µέσο που θα χρησιµοποιείται πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη 
όλων των επιβαινόντων για  ατυχήµατα και υλικές ζηµιές όπως επίσης και την κατά νόµο 
κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και για υλικές ζηµιές. Η διάρκεια των ασφαλίσεων 
πρέπει να καλύπτει όλο τον συµβατικό χρόνο των συµβάσεων µεταφοράς. 
Την ευθύνη των µαθητών από την στιγµή της παραλαβής για επιβίβασης τους στο µεταφορικό 
µέσο, µέχρι την στιγµή αποβίβασης για παράδοσής τους στα συµφωνηµένα σηµεία-στάσεις έχει 
ο οδηγός του µεταφορικού µέσου. 
 
 

Άρθρο 18ο 
Τρόπος πληρωµής 

Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά µε την πρόοδο της εκτέλεσης του έργου και µε την 
προϋπόθεση της προηγούµενης προσκόµισης από τον µεταφορέα: α)βεβαίωσης από το 
σχολείο για την πραγµατοποίηση των µεταφορών β) όλων των απαιτούµενων από το νόµο 
δικαιολογητικών για την εκκαθάριση της δαπάνης σύµφωνα µε το λογιστικό των ΟΤΑ και την 
θεώρηση του χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής (ΧΕΠ) από τον επίτροπο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου Νοµού Ευβοίας. 
 

Άρθρο 19ο 
Γλώσσα 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό πρέπει να είναι στην 
Ελληνική γλώσσα. 
 

Άρθρο 20ο 
Κανόνες δηµοσιότητας της διακήρυξης 

Η περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ,  σε 2 οικονοµικές εφηµερίδες,  σε µία εβδοµαδιαία 
και δύο ηµερήσιες εφηµερίδες του Νοµού και στην επίσηµη εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, 
θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δηµοτικού Καταστήµατος, στο πρόγραµµα Διαύγεια, καθώς 
και στην ιστοσελίδα του Δήµου Κύµης-Αλιβερίου. 
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 
 
 
 

 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΩΜΑΣ 


