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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
ΘΕΜΑ: Α̟ευθείας ανάθεση  της µεταφοράς µαθητών Α΄θµιας  & Β΄βάθµιας 
εκ̟αίδευσης ∆ήµου Χερσονήσου για το σχολικό έτος 2011-2012 κατό̟ιν 
δια̟ραγµάτευσης. 

Ο ∆ήµος Χερσονήσου  ανακοινώνει ότι ̟ρόκειται να ̟ροβεί σε 
δια̟ραγµάτευση και σε α̟’ ευθείας ανάθεση των δροµολογίων µεταφοράς 
µετά α̟ό δυο άγονους διαγωνισµούς ,  ύστερα α̟ό την αρίθµ. 776/2011 
α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής και σύµφωνα µε την υ̟’αριθµό 579    
/2011 α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ,   ̟ου συµ̟εριλαµβάνονται στην 
µελέτη για την ‘’Μεταφορά µαθητών  Α΄θµιας  & Β΄βάθµιας εκ̟αίδευσης, 
κατά το σχολικό  έτος 2011-2012’’ ,  ανά ∆ηµοτική Ενότητα ό̟ως 
̟εριγράφονται  ̟αρακάτω.  

 Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι α) όλα τα φυσικά η νοµικά ̟ρόσω̟α, 
ηµεδα̟ά ή αλλοδα̟ά, β) ενώσεις εταιρειών ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή ̟ροσφορά 
και γ) συναιτερισµοί ̟ου έχουν ως αντικείµενο δραστηριότητας την 
µεταφορά ̟ροσώ̟ων, µε λεωφορεία ∆.Χ. , η ταξί, να υ̟οβάλλουν ̟ροσφορά 
για την ανάδειξη αναδόχου για την ̟αρα̟άνω υ̟ηρεσία.  

 Οι ενδιαφερόµενοι  µ̟ορούν να καταθέσουν  ̟ροσφορά σε 
σφραγισµένο φάκελο στην Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού του ∆ήµου (Οικονοµική 
Ε̟ιτρο̟ή) συνολικά ανά ∆ηµοτική ενότητα σύµφωνα µε τα δροµολόγια και 
τον αριθµό των µαθητών ̟ου αναφέρονται στους σχετικούς ̟ίνακες  (Γόυρνες 
, Πρωην Αµερικανική Βάση Γουρνών  )   , έως και τις    28 / 12 / 2011  και ώρα   
12:00 ̟.µ.  ̟ροσκοµίζοντας  µαζί µε την  οικονοµική ̟ροσφορά  και τα  
δικαιολογητικά ̟ου α̟αιτούνται α̟ό την διακήρυξη στα άρθρα 21, 22, 23, 24 
(χωρίς τα ε̟ι̟λέον δικαιολογητικά ̟ου α̟αιτούνται ) και άρθρο 25 και 
αφορούν την ε̟αγγελµατική ικανότητα. 
 Η οικονοµική ̟ροσφορά των ενδιαφεροµένων θα υ̟οβληθεί µε το 
σύστηµα των έγγραφων σφραγισµένων ̟ροσφορών ̟οσοστού εκ̟τώσεως σε 
ακέραιες µονάδες ε̟ί τοις εκατό, άνευ ορίου, ε̟ί του ̟ροϋ̟ολογισµού 
έκαστου δροµολογίου ό̟ως ̟εριγράφεται στη σχετική µελέτη. 
 Για ̟ερισσότερες ̟ληροφορίες  α̟ευθυνθείτε στην γραµµατεία της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής  του ∆ήµου Χερσονήσου   (Γόυρνες , Πρωην 
Αµερικανική Βάση Γουρνών) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και στο 
τηλέφωνο 2813404644-5, 2897340054  και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
www.dimos@hersonisos.gr  .  
 Η χρηµατοδότηση της υ̟ηρεσίας της Μεταφοράς των Μαθητών 
̟ροέρχεται α̟ό τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ).                                                                         
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