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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Πληρ           Τσουκανέλης Ελευθέριος
Ταχ. Δ/νση Κωλέττη 14, 45444 Ιωάννινα 
Τηλ.             26510-83880/81

ΠΡΟΣ : Κον Σπυρίδωνα Σαλούκα
Πολιτικό Μηχανικό 
Στοά Ορφέα A4, Ιωάννινα, Τ.Κ. 
45332
Email: ssanaktisi@hotmail.com

Email           ltsoukanelis@ioannina.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ο Δήμος μας προτίθεται να προβεί στην αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί 
στη στέγη του μνημείου τζαμιού Ασλάν Πασά καθώς και σε επισημασμένα σημεία των 
εσωτερικών επιχρισμάτων και για τον σκοπό αυτό ενδιαφέρεται να αναθέσει την τεχνική 
υπηρεσία με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών στέγης του Τζαμιού Ασλάν Πασά», 
προϋπολογισμού 36.100,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) σε ανάδοχο με εμπειρία στην 
αποκατάσταση μνημείων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 
του Ν.4412/16 όπως ισχύει σήμερα.

Παρακαλούμε να καταθέσετε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με οικονομική προσφορά, 
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην  378/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 
ΨΛ8ΦΩΕΩ-Κ9Η), με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης  με τίτλο: 
«Αποκατάσταση ζημιών στέγης του Τζαμιού Ασλάν Πασά», εκτιμώμενης δαπάνης 36.100,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και έγκριση της συνταχθείσας μελέτης» στο κεντρικό 
πρωτόκολλο του δήμου Ιωαννιτών, , Κρυστάλλη 3 Τ.Κ. 45444,  Ιωάννινα έως και την 
25/05/2022  και ώρα 14:00 μμ, με την ένδειξη: ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την υπηρεσία  με τίτλο 
«Αποκατάσταση ζημιών στέγης του Τζαμιού Ασλάν Πασά», μαζί με :

(α) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,

(β) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 αντί ποινικού μητρώου με την οποία να δηλώνεται 
ότι ο/η προσφέρων/ουσα δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα του 
αρ. 73 παρ. 1 περιπτ. α’ εως στ’ Ν. 4412/2016,

(γ) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται 
ότι ο προσφέρων συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως τους όρους της μελέτης.

(δ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθ. 74 Ν. 4412/16, περί μη επιβολής σε βάρος τους 
της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού.

(ε) Αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ή Νομαρχιακού Μητρώου ή πιστοποιητικό εγγραφής στο 
οικείο Επιμελητήριο, το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ.
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Κριτήριο ανάθεσης της υπηρεσίας είναι να διαθέτει τα αναγκαία προς τούτο προσόντα και την 
απαραίτητη εξειδίκευση. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης θα αποτελεί το ανώτατο όριο της 
συμβατικής αμοιβής του αναδόχου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μωυσής Ελισάφ
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