
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

   Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εργασία με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ», 

προϋπολογισμού 11.300,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.  

   Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της από 01.07.2020 Μελέτης του 

Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αποτυπώνονται οι τεχνικές 

προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας, όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της, να καταθέσετε κλειστό 

σφραγισμένο φάκελο με οικονομική προσφορά στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

Καπλάνη 9 Ιωάννινα έως και την 15/07/2020 και ώρα 14:30 μμ, με την ένδειξη:  

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την εργασία/υπηρεσία με τίτλο 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ» 

 
Η Οικονομική προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, από τα παρακάτω 
δικαιολογητικά (άρθρο 80 παρ.2 και 3 και άρθρο 93 του Ν.4412/2016): 
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου εξαμήνου, Εφόσον πρόκειται για: 

αα) εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 
προσωπικές(Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας, 
ββ) ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, 
γγ) συνεταιρισμούς η υποχρέωση αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
ή Υπεύθυνη Δήλωση ΟΤΙ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 73 ΤΟΥ 

ΝΟΜΟΥ 4412/2016.  
2. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ. 
3. Ασφαλιστική ενημερότητα (κύριας και επικουρικής) σε ισχύ. 
4. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα η οποία θα αναφέρει “Έλαβα γνώση και συμμορφώνομαι με τους 

όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές. 
5. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του 

νομικού προσώπου. 
 

Για κάθε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 26513-61332  (Μπασούνα Αγγελική). 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ -
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Ιωάννινα, 10-07-2020 
Α.Π. 37489/10662 

Διεύθυνση: Καπλάνη 7 
Πληροφορίες: Μπασούνα Αγγελική 
Τηλ. 26513 -61332 
Email: ampasouna@ioannina.gr 
45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
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