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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 

 

 

 

Ο ∆ήµος Καλυµνίων έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της    

      Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  - Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως  

      τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85
Α
) 

 

2. Την µε αριθ. 99942/8141/19-8-2015 (ΦΕΚ 1854/Β/27-08-2015) απόφαση του   

Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου «περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων σε Αντιπερειφεριάρχες, 

Περιφερειακούς Συµβούλους και στον Εκτελεστικό Γραµµατέα της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου» 

 

3. Το άρθρο 20, παράγραφος 3 του Ν. 2963/2001 όπου αναφέρετε ότι η πρόσκληση    

            ενδιαφέροντος  σε ιδιώτες από τους ∆ήµους, για την συµµετοχή τους σε υπό ίδρυση   

           Εταιρίες για την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου σε µεµονωµένα νησιά, διενεργείτε  

           «εντός της αποκλειστικής προθεσµίας, που τάσσεται µε την απόφαση του Γενικού   

            Γραµµατέα της Περιφέρειας και η οποία δεν δύναται  να υπερβαίνει το τρίµηνο. 

 

4. Το υπ’αρ Πρωτ: 11789/08-07-2016 έγγραφο µας περί έγκρισης του σχεδίου της  

      πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

 

5. Την υπ’αρ. πρωτ: 5171/13-07-2016 απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που αφορά  

      την έγκριση του σχεδίου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ∆ήµου  

      Καλυµνίων 

                                           

                                                            ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ  

 

 Την συµµετοχή ιδιωτικού φορέα για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της  εταιρείας µε την 

επωνυµία «ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΠΟΛΥ∆ΡΑΣΤΙΚΗ  Α.Ε.»   για την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου στη 

νήσο Κάλυµνο. 

Καλούνται όσοι ιδιώτες αυτοκινητιστές ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στην αύξηση µετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΠΟΛΥ∆ΡΑΣΤΙΚΗ  Α.Ε.»   για την 

εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου στη νήσο Κάλυµνο , να καταθέσουν όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά  εντός δεκαπέντε (15)  ηµερών και συγκεκριµένα από  18/07/2016 έως 01/08/2016 



Για την συµµετοχή στην  αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ορίζεται το ποσό των διακοσίων εννέα 

χιλιάδων πεντακοσίων  ευρώ (209.500,00 ευρώ)  που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% του µετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρείας µε σκοπό την αγορά δύο νέων λεωφορείων. Το ανωτέρω ποσό θα πρέπει να 

κατατεθεί υπό µορφή ισόποσης εγγυητικής επιστολής µέχρι την τελευταία ηµέρα λήξης της 

προθεσµίας για την εκδήλωση  ενδιαφέροντος . 

 

Αντικείµενο του έργου : 

Είναι η συµµετοχή στην εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου για αστική επιβατική συγκοινωνία . 

 

∆ικαιολογητικά : 

 

1) άδεια ασκήσεως οδικού µεταφορέα επιβατών . 

2) ασφαλιστική-φορολογική ενηµερότητα 

3) ισόποση εγγυητική επιστολή 

4) πιστοποιητικό εµπειρίας  

5) αντίγραφο ποινικό µητρώου  

 

 

  Ο ∆ήµαρχος Καλυµνίων 

 

 Ιωάννης Γαλουζής 


