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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 

ππ  ρρ  οο  σσ  κκ  αα  λλ  εε  ίί 
 

Τους ενδιαφερόμενους, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καταθέτοντας 
σφραγισμένες οικονομικές προσφορές 

 
μέχρι και την Παρασκευή 20/11/2020 και ώρα 14:00 στα γραφεία της ΔΕΥΑΙ                 

( Γενικό Πρωτόκολλο ) 
 

προκειμένου, σύμφωνα με τον Ν.4412-2016, να τους ανατεθεί με απευθείας ανάθεση η 

 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» 

 

Προϋπολογισμού 19.900,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) 

(ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠ. 14.03.0000, 14.09.0000 ΑΔΥ Ω7ΠΞΟΡΙΞ-ΞΕΑ) 
 
 
σύμφωνα με το τεύχος που ακολουθεί και το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της 
Δ.Ε.Υ.Α.Ι. (deyai.gr -Ανακοινώσεις) ή στο Γραφείο Προμηθειών της Υπηρεσίας Οικονομικού 
και Διοικητικού της ΔΕΥΑΙ, με τηλ. επικοινωνίας   2651054500 και εσωτερικό 3091.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την οικονομική τους προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν και τα 
δικαιολογητικά που περιγράφονται στο τεύχος που ακολουθεί. 

Λόγω των ειδικών συνθηκών των ημερών, εάν οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να 
προσκομίσουν κάποιο πρωτότυπο έγγραφο, καλούνται να βεβαιώσουν την ύπαρξή 
του με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρουν ότι αναλαμβάνουν την 
υποχρέωση να το προσκομίσουν με την πρώτη ευκαιρία. Ο ανάδοχος θα κληθεί να 
προσκομίσει τα πρωτότυπα έγγραφα για την υπογραφή της σύμβασης. 
 
Αποδεκτές θα γίνουν οι προσφορές που θα κατατεθούν με φυσική παρουσία ή θα 
αποσταλούν και θα παραδοθούν ως και την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα. 
 
Λόγω της εμπειρίας των καθυστερήσεων παράδοσης που παρατηρήθηκαν, λόγω της 
έξαρσης του covid-19, θα γίνουν αποδεκτές και οι προσφορές που δεν παραδόθηκαν 
εγκαίρως, αλλά πληρούν συνδυαστικά τα κάτωθι: 
Α) Παραδόθηκαν στην υπηρεσία μεταφοράς ως και την Τετάρτη 18.11.2020. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
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Β) Το αποδεικτικό παράδοσης στην υπηρεσία μεταφοράς να έχει αποσταλεί με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλ. διεύθυνση protokolo@deyai.gr , ως και την Πέμπτη 
19.11.2020.  
Λόγω αύξησης της κίνησης αλληλογραφίας μέσω ηλ. ταχυδρομείου και για να αποφευχθεί 
η απώλεια κάποιου e-mail, παρακαλούμε στο θέμα του e-mail να αναγράφεται «για την 
πρόσκληση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». Επίσης παρακαλούμε για την προσοχή του μεγέθους του 
συνημμένου αρχείου, ώστε να αποφευχθεί η πλήρωση του ηλ. γραμματοκιβωτίου. 
Προτείνουμε σε όλους τους ενδιαφερόμενους που θα αποστείλουν προσφορά να 
ακολουθήσουν τα παραπάνω, ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχή τους. 
  
   
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΙ 

 
 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ 
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