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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

  

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Πρέβεζα,  09.11.2022 
 

Αρ. Πρωτ.: 171814/5634 
 

 

Ταχ. Δ/νση    
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο 
E-mail 

: 
: 
: 
: 
: 
 

Σπηλιάδου 8 
48 100 
Ι.Βαρβιτσιώτη 

26823 60291 
i.varvitsioti@php.gov.gr  

Προς:  

 

Αγγέλης Χρήστος Εγκαταστάσεις 

κλιματισμού-Εξαερισμού 

   Θεσπρωτικό ΤΚ 48300 πρεβεζα 

Τηλ.: 6977845343 

Email: christosaggelis81@gmail.com  

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των κλιματιστικών στο κτίριο στέγασης της 

Δ/νσης Διοικ/κού – Οικ/κού, της Δ/νσης Ανάπτυξης, , του Τμήματος Πληροφορικής, του 

Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας, του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη (Σπηλιάδου 8) και τον 

‘Ελεγχο και Επισκευή βλαβών 2 κλιματιστικών για την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 

Πρέβεζας 
 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
        Έχοντας υπόψη: 

1. Το αριθμ.163363/5369/20-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011545870) έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη, 
με το οποίο εγκρίνεται η δαπάνη ποσού 580,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και η διάθεση 
της σχετικής πίστωσης σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Πρέβεζας οικ. έτους 2022 (Ε.Φ. 072-Κ.Α.Ε. 0869.01), για για την παροχή των απαιτούμενων 
υπηρεσιών συντήρησης των κλιματιστικών που βρίσκονται τοποθετημένα στο κτίριο στέγασης της 
Δ/νσης Διοικ/κού – Οικ/κού, της Δ/νσης Ανάπτυξης, , του Τμήματος Πληροφορικής, του 
Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας, του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη (Σπηλιάδου 8) και τον ‘Ελεγχο 
και Επισκευή βλαβών 2 κλιματιστικών για την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας 

2. Την αριθμ. 29/2060/26-10-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 

(ΑΔΑ: 9ΗΞ27Λ9-49Γ), με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη ποσού 480,00 ευρώ και η διάθεση της 
σχετικής πίστωσης σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Πρέβεζας οικ. έτους 2022 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 0869.01), για την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών 
συντήρησης των κλιματιστικών που βρίσκονται τοποθετημένα στο κτίριο στέγασης της Δ/νσης 
Διοικ/κού – Οικ/κού, της Δ/νσης Ανάπτυξης, , του Τμήματος Πληροφορικής, του Γραφείου 
Νομικής Υπηρεσίας, του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη (Σπηλιάδου 8), για το 2ο εξάμηνο του 
έτους 2022. 

3.  Την αριθμ. 29/2060/26-10-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 

(ΑΔΑ: 9ΗΞ27Λ9-49Γ), με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη ποσού 100,00 ευρώ και η διάθεση της 
σχετικής πίστωσης σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Πρέβεζας οικ. έτους 2022 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 0869.01), για την παροχή της απαιτούμενης υπηρεσίας: 

‘Ελεγχος και Επισκευή βλαβών 2 κλιματιστικών για την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Πρέβεζας. 

4. Την αρ. Πρωτ. 171256/5623/03-11-2022 , με α/α 2435 (ΑΔΑ: 6ΘΕΓ7Λ9-ΥΟΜ-ΑΔΑΜ: 
22REQ011546014) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την πληρωμή της δαπάνης, ποσού 480,00 
ευρώ, με α/α καταχώρησης: 2553, στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Περιφέρειας 
Ηπείρου - Π. Ε. Πρέβεζας. 
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5. Την αρ. Πρωτ. 171265/5624/03-11-2022 , με α/α 2436 (ΑΔΑ: 6ΘΕΓ7Λ9-ΥΟΜ-ΑΔΑΜ: 
22REQ011546014) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την πληρωμή της δαπάνης, ποσού 100,00 
ευρώ, με α/α καταχώρησης: 2554, στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Περιφέρειας 
Ηπείρου - Π. Ε. Πρέβεζας. 

 

ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ 

να καταθέσετε ή να αποστείλετε, μέχρι την  14-11-2022 , προσφορά για την παροχή των απαιτούμενων 
υπηρεσιών συντήρησης των κλιματιστικών που βρίσκονται τοποθετημένα στο κτίριο στέγασης των 
υπηρεσιών της Δ/νσης Διοικ/κού – Οικ/κού, της Δ/νσης Ανάπτυξης, , του Τμήματος Πληροφορικής, 
του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας, του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη (Σπηλιάδου 8) της Π.Ε. 
Πρέβεζας, για το 2ο εξάμηνο του έτους 2022,καθως  και τον ‘Ελεγχο και Επισκευή βλαβών 2 
κλιματιστικών για την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

Η προσφερόμενη τιμή αφορά τη συντήρηση συνολικά τριάντα (30) κλιματιστικών, τα οποία 
βρίσκονται τοποθετημένα στα παρακάτω κτίρια στέγασης των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας: 

 

Α/Α 
Ταχ. Δ/νση Κτιρίου  - 

Στεγαζόμενες Υπηρεσίες  Όροφος 
Πλήθος 

κλιματιστικών 
ορόφου κτιρίου 

1 
Κτίριο επί της οδού Σπηλιάδου 8 στην 
Πρέβεζα 
(Κεντρικό κτίριο Υπηρεσιών) 

Ισόγειο 5 

30 

1ος Όροφος 14 

2ος Όροφος 11 

  

  

Μαζί με την οικονομική προσφορά υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (IKE) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά τους διαχειριστές. 

Εναλλακτικά γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση, ότι δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα, αν πρόκειται για 
φυσικό πρόσωπο. Αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, η δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου 
εκπροσώπου, όπως αυτός προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. 

2. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να 
προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής, κατά την ημερομηνία υποβολής της 
προσφοράς (άρθρο 80 ν.4412/2016). 

3. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι 
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς 
(άρθρο 80 ν.4412/2016). 
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Η ανωτέρω υπηρεσία θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν.4412/2016, αρθρ. 118 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

Η προσφορά σας, πρέπει να ισχύει για τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της.  
 

 

 

 

 

                                                                                    Η Προϊσταμένη Τμήματος  
 

 

                                                                                      Κωνσταντινίδου Στεφανία                                                                 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΡΟΣ : Την Περιφέρεια Ηπείρου - Π.Ε. Πρέβεζας, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα 

Προμηθειών 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ               :  ………………………………………..……………………………………………….. 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ   :  ……………………………….…….………………………………………………….. 

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:  ………………………………….………………….………………………………….. 

Α. Φ. Μ.  – Δ.Ο.Υ.     :  ……………………………….………………..……………………………………….. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ. Κ.   :  ………………………………….…………….……………………………………….. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ    :  ………………………………….………………….………………………………….. 
 

Η παρούσα προσφορά μου αφορά στην παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών συντήρησης 

των κλιματιστικών, στο κτίριο στέγασης της Δ/νσης Διοικ/κού – Οικ/κού, της Δ/νσης Ανάπτυξης, 

του Τμήματος Πληροφορικής, του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας, του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 

(Σπηλιάδου 8) για το 2ο εξάμηνο του έτους 2022 της Π.Ε. Πρέβεζας, ως ακολούθως: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  Μονάδα μέτρησης   ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Τιμή ανά 
μονάδα 

μέτρησης  
(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολική 
τιμή  

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 
Συντήρηση κλιματιστικών 

(κτίριο Σπηλιάδου 8) 
τεμάχια 30   

Συνολική Τιμή (χωρίς ΦΠΑ)   

Φ.Π.Α. που αναλογεί (24 % )    

Συνολική Τιμή (με ΦΠΑ)   

 

Η παρούσα προσφορά ισχύει για τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της.  

 

                    Πρέβεζα, ……………..………. 2022 

                        Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
                                                                          (Ονοματεπώνυμο, σφραγίδα και Υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΡΟΣ : Την Περιφέρεια Ηπείρου - Π.Ε. Πρέβεζας, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα 

Προμηθειών 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ               :  ………………………………………..……………………………………………….. 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ   :  ……………………………….…….………………………………………………….. 

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:  ………………………………….………………….………………………………….. 

Α. Φ. Μ.  – Δ.Ο.Υ.     :  ……………………………….………………..……………………………………….. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ. Κ.   :  ………………………………….…………….……………………………………….. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ    :  ………………………………….………………….………………………………….. 
 

Η παρούσα προσφορά μου αφορά στην παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών: ‘Ελεγχος και 

Επισκευή βλαβών 2 κλιματιστικών για την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας ως 

ακολούθως: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  Μονάδα μέτρησης   ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Τιμή ανά 
μονάδα 

μέτρησης  
(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολική 
τιμή  

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 

‘Ελεγχος και Επισκευή 

βλαβών 2 κλιματιστικών 

για την Δ/νση Τεχνικών 

Έργων 

τεμάχια 2   

Συνολική Τιμή (χωρίς ΦΠΑ)   

Φ.Π.Α. που αναλογεί (24 % )    

Συνολική Τιμή (με ΦΠΑ)   

Η παρούσα προσφορά ισχύει για τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της.  

 
                    Πρέβεζα, ……………..………. 2022 

                        Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
                                                                          (Ονοματεπώνυμο, σφραγίδα και Υπογραφή) 
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