
 

 

                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα  12.08.2019 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  Αριθ. Πρωτ. 987 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1919  
ΠΡΟΣ:  

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

   
Τμήμα: Διοικητικού - Οικονομικού  

Ταχ.Δ/νση:  Πουτέτση 14 & Χαρ.Τρικούπη  
 453 33 Ιωάννινα  
Πληροφορίες: Κεφάλα Ελπίδα 

Τηλέφωνο: 26510.64013 

Fax: 26510.25179 

 
Θ Ε Μ Α :  «Επαναπροκήρυξη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11/2019»  
 

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων (με τις σχετικές  αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής  
(ΔΕ 21/01.08.2019 18/01.07.2019) προκειμένου να προβεί στην επιλογή εξωτερικού 

συνεργάτη για τον καθαρισμό των εξωτερικών τοίχων του Κτιρίου του επί των οδών 
Χ.Τρικούπη και Πουτέτση από χρώματα, γκράφιτι κλπ, προσκαλεί όλες τις επιχειρήσεις 

που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το 
σκοπό αυτό, υποβάλλοντας σχετική Τεχνική και Οικονομική Προσφορά.   

 
Περιγραφή Βασικών Όρων : 

 Καθαρισμός από τα χρώματα ολόκληρης της επιφάνειας των εξωτερικών τοίχων 
επί των οδών Χ.Τρικούπη και Πουτέτση (μόνο το τμήμα που βρίσκεται πάνω στο 

δρόμο, όχι εντός του χώρου στάθμευσης).  

 Αναλυτική περιγραφή της μεθόδου καθαρισμού (αμμοβολή, υδροβολή ή άλλη 

ίσης αποτελεσματικότητας μέθοδος που θα αξιολογηθεί), ο τρόπος που 
χρησιμοποιείται η μέθοδος αυτή, καθώς και η αποκατάσταση τυχόν επιβάρυνσης   

της κατασκευής από τη χρήση αυτής (π.χ. αν είναι επιβαρυντική για την πέτρα, 
τους αρμούς κλπ). 

 Μετά τον καθαρισμό να γίνει επικάλυψη των τοίχων με υλικά που να καθιστούν 
ευκολότερο μελλοντικό καθαρισμό (π.χ. βερνίκι που να «πλένεται»). 

 Η τοποθέτηση ικριωμάτων (σκαλωσιάς και προστατευτικών) είναι αποκλειστική 
ευθύνη του ανάδοχου και βαρύνει αυτόν. 

 Στην προσφορά να περιλαμβάνεται κατάλογος τυχόν παραπλήσιων έργων που 
έχουν υλοποιηθεί. 

 Οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία θεωρείται πως είναι χρήσιμη, μπορεί να 
συμπεριληφθεί στη προσφορά.   

 Η κοστολόγηση των εργασιών θα πρέπει να είναι διακριτή. 

 Στην τελική επιλογή θα συνεκτιμηθούν η τιμή, η τεχνική, η αποτελεσματικότητα 

και η εμπειρία.  
 

Παρακαλούμε να μάς προσκομίσετε την κλειστή τεχνική-οικονομική προσφορά σας για 
το σκοπό αυτό, μέχρι την Τετάρτη 11.09.2019, στα γραφεία του Επιμελητηρίου 

Ιωαννίνων. 
  Ο Πρόεδρος  

Του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων 
 

 
Δρ. Δημήτριος Δημητρίου 

 


