
 

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ: ΠΛΑΤ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1   

                        Τ.Κ.691 00 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ.ΤΡΑΧΑΝΑΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531352409 

FAX:               2531082705 

 

 

       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛ

Ο ∆ήµος Κοµοτηνής πρόκειται να προβεί 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

2019» για τις ανάγκες του 

(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόµενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους µέσα σε σφραγισµένο 

φάκελο εντός εφτά (7) ηµερολογιακών ηµερών από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησης στην ιστοσελίδα 

του ∆ήµου της παρούσας πρόσκλησης, 

δ/νσης Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69100, Κοµοτηνή και συγκεκριµένα έως και τις 

µ.µ.  

Η διενέργεια της εργασίας θα γίνει βάσει των διατάξεων 

κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαµηλότερη τιµή.

Η σύνταξη της προσφοράς θα πραγµατοποιηθεί βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της 

18REQ003735110 συνηµµένης τεχνικής έκθεσης και του έντυπου προσφοράς. 

Η εργασία αφορά την συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρµανσης των κτιρίων ευθύνης του ∆ήµου 

Κοµοτηνής. Το έργο περιλαµβάνει εργασίες συντήρησης, καθαρισµού και ελέγχου όλων των εξαρτηµάτων 

και οργάνων καθώς και όλες τις αναγκαίες ενέργειες για

της εγκατάστασης .  

O ανάδοχος θα δεσµευθεί (µε Υ/∆) να προσκοµίσει

στη µελέτη πιστοποιητικά. 

 

Πληροφορίες στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, στο τηλέφωνο 52313524

 

 

 

 

 

 Κοµοτηνή    01/10/201

 Αριθµός πρωτοκόλλου:

  

 
  

Προς  

Κάθε ενδιαφερόµενο

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ήµος Κοµοτηνής πρόκειται να προβεί στην εργασία µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ

 ∆ήµου Κοµοτηνής, ενδεικτικού προϋπολογισµού 

4%).  

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόµενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους µέσα σε σφραγισµένο 

) ηµερολογιακών ηµερών από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησης στην ιστοσελίδα 

του ∆ήµου της παρούσας πρόσκλησης, στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κοµοτηνής, επί της 

δ/νσης Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69100, Κοµοτηνή και συγκεκριµένα έως και τις 08

θα γίνει βάσει των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016

κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαµηλότερη τιµή.  

Η σύνταξη της προσφοράς θα πραγµατοποιηθεί βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της 

συνηµµένης τεχνικής έκθεσης και του έντυπου προσφοράς.  

αφορά την συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρµανσης των κτιρίων ευθύνης του ∆ήµου 

Κοµοτηνής. Το έργο περιλαµβάνει εργασίες συντήρησης, καθαρισµού και ελέγχου όλων των εξαρτηµάτων 

οργάνων καθώς και όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την εκκίνηση λειτουργίας αυτών και

(µε Υ/∆) να προσκοµίσει, πριν την απόφαση ανάθεσης

Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, στο τηλέφωνο 52313524

 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ

 
 
 

ΠΑΣΣΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

8 

Αριθµός πρωτοκόλλου: 27385 

Κάθε ενδιαφερόµενο      

ΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2018-

∆ήµου Κοµοτηνής, ενδεικτικού προϋπολογισµού 10.000,00€ 

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόµενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους µέσα σε σφραγισµένο 

) ηµερολογιακών ηµερών από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησης στην ιστοσελίδα 

στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κοµοτηνής, επί της 

08/10/2018 και ώρα 14:00 

του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και 

Η σύνταξη της προσφοράς θα πραγµατοποιηθεί βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της µε Α∆ΑΜ  

αφορά την συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρµανσης των κτιρίων ευθύνης του ∆ήµου 

Κοµοτηνής. Το έργο περιλαµβάνει εργασίες συντήρησης, καθαρισµού και ελέγχου όλων των εξαρτηµάτων 

την εκκίνηση λειτουργίας αυτών και επανέλεγχου 

πριν την απόφαση ανάθεσης, τα αναφερόµενα 

Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, στο τηλέφωνο 5231352409. 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ 

ΠΑΣΣΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  


