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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EK∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας συνδιοργανώνει µε την Αθλητική Ένωση ¨∆ΟΞΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ¨, την 
αθλητική εκδήλωση «IONIAN 3x3 BALL», που θα πραγµατοποιηθεί απο 4-6 Αυγούστου 2017, στην πόλη της 
Λευκάδας. 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω συνδιοργάνωσης, πρόκειται να αναθέσει, µε σύµβαση παροχής υπηρεσιών,την 
διαµονή για δύο (2) διανυκτερεύσεις σε δεκατέσσερις (14) αθλητές,  που θα συµµετέχουν στην ανωτέρω αθλητική 
εκδήλωση. 

Η ανάθεση αφορά δεκατέσσερα (14) µονόκλινα δωµάτια (µε πρωινό) , στις 5 και 6 Αυγούστου 2017,  στην 
πόλη της Λευκάδας και εώς την Τοπική Κοινότητα Νικιάνας.  

 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε 3.360,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται µέχρι και την ∆ευτέρα 24-07-2017 και ώρα 11:00 π.µ., να υποβάλλουν αίτηση 

συνοδευόµενη από: 
1. Οικονοµική προσφορά. 
2. Φορολογική ενηµερότητα  
3. Ασφαλιστική ενηµερότητα από ΟΑΕΕ και ΙΚΑ. 
4. Ποινικό µητρώο ή φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας για να αναζητηθεί υπηρεσιακά,  
4.1. στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
4.2.  στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και 

όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα κατατεθούν σε σφραγισµένο φάκελο. 
 
∆εκτές γίνονται οι προσφορές για το σύνολο των δωµατίων. 
Η οικονοµική προσφορά θα πρέπει να αναφέρει τιµή ανα δωµάτιο  χωρίς ΦΠΑ καθώς και συνολική τιµή χωρίς 

ΦΠΑ και µε ΦΠΑ. 
Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τµήµα Γραµµατείας της Π.Ε. Λευκάδας-∆ιοικητήριο Λευκάδας. 
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 13:00 µ.µ. στα γραφεία του Τµήµατος 
Προµηθειών της Π.Ε. Λευκάδας. 
Κατά την διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών µπορούν να παρευρίσκονται οι προσφέροντες. 
 Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαµηλότερη οικονοµική προσφορά . 
 
 
 
 

                                                                                         Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

                                                                                                          ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

 

                                                                                                   ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
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