
 

 

ΘΕΜΑ:«ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ για την με αρ.  

Διαπραγμάτευση για την ανάθεση υπηρεσι

Ιωαννίνων, για το υπόλοιπο του σχολικο

31-08-2019) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης

 

 

Με την παρούσα σας διευκρινίζουμε ότι, 

αριθμού των πληρούντων τα κριτ

Σύμβασης (ΕΕΕΣ- ESPD), συνεπώς 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορε

 
Η με αρ. 49823/4384/23-04-2018 

υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών

έτους 2017-2018 και  για το σχολικ

(Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 52951

φορείς, αλλά σε κάθε ενδιαφερ

επιβατών»(CPV:60130000). 

 

Το Μέρος V συμπληρώνεται 

ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου και σε 

συμπράξεις καινοτομίας (δεν αφορά σε ανοικτές διαδικασίες και συνοπτικούς διαγωνισμούς, όταν οι 

τελευταίοι διενεργούνται με ανοικτή διαδικασία).

 
 

 

 

                                                                                              

 

                                                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Πληρ.: Ε. Σουχλέρη 

E- mail: e.souchleri@php.gov.gr 

 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ για την με αρ.  49823/4384/23-04-2018 Ανακοίνωση 

άθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 

όλοιπο του σχολικού έτους 2017-2018 και  για το σχολικ

2019) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 52951

Με την παρούσα σας διευκρινίζουμε ότι, εκ παραδρομής δεν απαλείφθηκε το Μ

ύντων τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, από το Ενια

ώς δεν υπάρχει υποχρέωσης συμπλήρωσης του μ

ύς φορείς. 

2018 «Ανακοίνωση – Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση για την αν

ών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για το υπ

για το σχολικό έτος 2018 – 2019 (έως 31-08-2019) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης

52951 » είναι ανοικτή, δεν απευθύνεται σε συγκεκριμ

φερόμενο που ασχολείται με «Υπηρεσίες ειδικ

συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση ανάθεσης σύμβασης με κλειστή διαδικασία, 

ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου και σε 

αφορά σε ανοικτές διαδικασίες και συνοπτικούς διαγωνισμούς, όταν οι 

τελευταίοι διενεργούνται με ανοικτή διαδικασία). 

                                                            Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

                                                                                                 Αλέξανδρος Καχριμάνης 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

                         Ιωάννινα, 

                        Αρ. Πρωτ.:

 

                        ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο 

                                    κονομικό φορέα

  

Σελίδα 1 από 1 

ίνωση – Πρόσκληση σε 

χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 

για το σχολικό έτος 2018 – 2019 (έως 

52951 » 

Μέρος V: Περιορισμός του 

ό το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο 

ήρωσης του μέρους αυτού από τους 

άτευση για την ανάθεση 

ο υπόλοιπο του σχολικού 

2019) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης 

ύνεται σε συγκεκριμένους οικονομικούς 

ίες ειδικών οδικών μεταφορών 

με κλειστή διαδικασία, 

ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου και σε 

αφορά σε ανοικτές διαδικασίες και συνοπτικούς διαγωνισμούς, όταν οι 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου 

Αλέξανδρος Καχριμάνης  

Ιωάννινα, 27 Απριλίου 2018 

Αρ. Πρωτ.: 52990/4811  

Κάθε ενδιαφερόμενο  Οι- 

κονομικό φορέα 
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