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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τη δημοτική συγκοινωνία, για το έτος 2021.
Για την κάλυψη της ανωτέρω

δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 122 απόφαση

ανάληψης υποχρέωσης και με την οποία βεβαιώνεται από τον Προϊστάμενο της
Οικονομικής Υπηρεσίας, η ύπαρξη διαθέσιμου ποσού και ότι συντρέχουν οι
προϋποθέσεις της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο
Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 122/2021.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω δαπάνη εως
2-2-2021. Πιο αναλυτικά για τα εξής δρομολόγια:
ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 1 ( Αλίαρτος - Άσκρη - Νεοχώρι - Θεσπιές - Λεοντάρι - ΜαυρομμάτιΑλίαρτος)
Σύνολο χλμ Δρομολογίου 1 , 33χλμ



ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 2 (Αλίαρτος - Άσκρη - Νεοχώρι - Θεσπιές - Λεοντάρι - ΜαυρομμάτιΑλίαρτος)
Σύνολο χλμ Δρομολογίου 2 , 33χλμ

ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 3 ( Αλίαρτος - Μάζι – (A) -Αλίαρτος- Σωληνάρι - Υψηλάντης- Πέτρα Αλίαρτος)((A): κάθε Παρασκευή Μάζι-Ευαγγελίστρια- Αλίαρτος)
Σύνολο χλμ Δρομολογίου 3 , 40χλμ



ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 4 (Αλίαρτος - Μάζι - Αλίαρτος)
Σύνολο χλμ Δρομολογίου 4 , 8χλμ



ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 5( Αλίαρτος –(Β)- Πέτρα - Υψηλάντης- Σωληνάρι - Αλίαρτος)
((Β): κάθε Παρασκευή Ευαγγελίστρια)
Σύνολο χλμ Δρομολογίου 5 , 38χλμ

Με βάση τα παραπάνω τα συνολικά εβδομαδιαία χιλιόμετρα είναι 304 χλμ Χ 46 εβδομάδες =
13.984 χλμ ( Σ υ ν ο λ ι κ ά)
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,
παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού
προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου
73

του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη

υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως
αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του
άρθρου 43 του Ν.4506/2019)
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση
της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε
με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Βεβαίωση τελευταίας τριετούς εμπειρίας σε έργο Δημοτικής συγκοινωνίας που θα
αποδεικνύεται από αντίστοιχες συμβάσεις.
Η αρμόδια Υπάλληλος

Μαρία Άννα

