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Θέμα : «Διευκρίνιση - αναφορικά με τον Ανοιχτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Επιλογής Αναδόχου 

για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων 

τo σχολικό έτος  2020-2021

αριθμ. Διακήρυξης 88398/6106/08

 

 

Με το παρόν σας διευκρινίζουμε, ότ

στήριξη στην ικανότητα τρίτων, εφόσον 

παραχώρησης (με ή χωρίς αντάλλαγμα)

καλύπτουν όλο το χρόνο της υπό ανάθεση σύμβασης και τυχόν παράτασης αυτής. Επομένως,  σε αυτή την 

περίπτωση, δεν έχετε υποχρέωση να υποβάλλετε το Ε.Ε.Ε.Σ. του τρίτου. Εφόσον όμως αναδειχτείτε 

μειοδότες, μαζί με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης,

(μίσθωσης, ή  παραχώρησης),  τα οποία 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

   

 

αναφορικά με τον Ανοιχτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Επιλογής Αναδόχου 

για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων 

21, (έως 31-08-2021) με δικαίωμα τετράμηνης 

398/6106/08-07-2020 και υπό Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ζουμε, ότι η μίσθωση οχήματος, ή η παραχώρηση οχήματος, ΔΕΝ θεωρείται 

εφόσον το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, ή το ιδιωτικό συμφωνητικό 

(με ή χωρίς αντάλλαγμα), υφίσταται ήδη κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς

τουν όλο το χρόνο της υπό ανάθεση σύμβασης και τυχόν παράτασης αυτής. Επομένως,  σε αυτή την 

περίπτωση, δεν έχετε υποχρέωση να υποβάλλετε το Ε.Ε.Ε.Σ. του τρίτου. Εφόσον όμως αναδειχτείτε 

μαζί με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, θα υποβάλλετε τα ανωτέρω ιδιωτικά συμφωνητικά

τα οποία  δεν δύναται να αντικατασταθούν από Υπεύθυνη Δήλωση

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

                                                                                                          Δ/νσης Οικονομικού 

                                                                                                           Δημήτριος 
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αναφορικά με τον Ανοιχτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Επιλογής Αναδόχου 

για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για 

τετράμηνης  παράτασης» της με 

και υπό Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 85116 

ι η μίσθωση οχήματος, ή η παραχώρηση οχήματος, ΔΕΝ θεωρείται 

το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, ή το ιδιωτικό συμφωνητικό 

, υφίσταται ήδη κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς και 

τουν όλο το χρόνο της υπό ανάθεση σύμβασης και τυχόν παράτασης αυτής. Επομένως,  σε αυτή την 

περίπτωση, δεν έχετε υποχρέωση να υποβάλλετε το Ε.Ε.Ε.Σ. του τρίτου. Εφόσον όμως αναδειχτείτε 

ωτέρω ιδιωτικά συμφωνητικά 

δεν δύναται να αντικατασταθούν από Υπεύθυνη Δήλωση.  

Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Δ/νσης Οικονομικού  

 

 

Δημήτριος Κλούμπας 
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ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (Α/Α:85116) 
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