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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

 Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, έχοντας υπόψιν : 
 
1.Την υπ΄αριθμ 35-6/20-3-2021,ΑΔΑ Ψ3ΑΞ7ΛΕ-ΧΨΧ, Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με την 
οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2021 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων . 
2. Το υπ΄αριθ. 23956/4089/31-3-2021 εγγραφο του Τμήματος  Γραμματείας της Περιφερειακής Ενότητας 
Ζακύνθου σχετικά με την εξειδίκευση πιστώσεων την δαπάνη  εσωτερικού και εξωτερικού πλυσίματος των 
υπηρεσιακών αυτοκινήτων για το έτος 2021. 

3.Την υπ΄αριθμ 54/31-3-2021 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης ποσού 500,00€ στον ΚΑΕ 0899.00.001, 
Φορέα 03073  του Γραφείου Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Περιφερειακής 
Ενότητας Ζακύνθου. 

4.Την υπ΄αριθμ 365-16 07/4/2021,ΑΔΑ Ψ4ΚΧ7ΛΕ-Κ3Ι Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία εγκρίθηκε η εξειδίκευση της πίστωσης για την δαπάνη    εσωτερικού και εξωτερικού πλυσίματος 
των υπηρεσιακών αυτοκινήτων για το έτος 2021. 

5. Την υπ΄αριθμ 27440/4715/13-4-2021,ΑΔΑ ΨΣΕΘ7ΛΕ-ΡΑ0 ,απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

Ειδικό Φορέα 03.073 και Κ.Α.Ε. 0899.00.001  συνολικού ποσού 500,00 € ,CPV 50112300-6. 

6.Tην υπ΄αριθμ 5045/29181/19-4-2021 πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος για την συγκέντρωση 
προσφορών για την δαπάνη  εσωτερικού και εξωτερικού πλυσίματος των υπηρεσιακών αυτοκινήτων για 
το έτος 2021. 

 7.Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά για την  ανωτέρω πρόσκληση  ενδιαφέροντος 

θα συγκεντρώσει προσφορές για την δαπάνη πλυσίματος των υπηρεσιακών αυτοκινήτων της ΠΕ 
Ζακύνθου για το έτος 2021. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται µέχρι και την Πέμπτη 29-04-2021 και ώρα 10.00 π.μ να 
υποβάλλουν αίτηση συνοδευμένη από σφραγισμένη οικονοµική προσφορά ,στην οποία πρέπει να 
αναγράφεται  
 
1.Η τιμή πλυσίματος (εσωτερικό και εξωτερικό) επιβατικού αυτοκινήτου. 
2.Η τιμή πλυσίματος (εσωτερικό και εξωτερικό) λεωφορείου,   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΆ. 
 
Οι προσφορές κατατίθενται, με αποκλειστική ευθύνη του προσφέροντος, στο Τμήμα Γραμματείας, 
στο κατάστημα της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, Διοικητήριο, Ζάκυνθος, Τ.Κ. 29100, 1ος 
όροφος, με την ένδειξη: για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, 
Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών.  
 
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια 
ηµέρα και ώρα . στα γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών της Π.Ε. Ζακύνθου. 

           Ζάκυνθος           27/4/ 2021 
           Αρ. πρωτ. Οικ  32022/5479 
           ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο 
 
            ΚΟΙΝ: Επιμελητήριο Ζακύνθου 
                         Γρ.Αντιπεριφερειάρχη 

 
 
 
            
 
    

 



Κατά την διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών µπορούν να παρευρίσκονται οι 
προσφέροντες. 
 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαµηλότερη οικονοµική προσφορά 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε. Ζακύνθου 

Οικονομικού Έτους 2021 Ειδικό Φορέα 03.073 και Κ.Α.Ε. 0899.00.001  συνολικού ποσού 500,00 

€. συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  

Ο δικαιούχος θα επιλεγεί βάση της χαμηλότερης συνολικής προσφοράς σε ευρώ ,μετά την 

σύγκριση τιμής μονάδας. 

Η παρούσα πρόσκληση  θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής 
Ενότητας Ζακύνθου και θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Ζακύνθου για ενημέρωση των μελών. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να λαμβάνουν γνώση των όρων της πρόσκλησης απευθείας 
ανάθεσης από : 
 
     Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
     ΠΕ Ζακύνθου 
     Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού  
     Τμήμα Προμηθειών 
     Διοικητήριο, Ζάκυνθος, 29100 
     τηλ. 26953-60337 ,2695360343 & fax. 26950-49192  

    Εmail : margari@pin.gov.gr 

Πληροφορίες: 2695360337και 2695360343 

 

                                                          Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 
 
 

                                                               ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ  
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