
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Ο ΟAEE προτίθεται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην 

προμήθεια και εγκατάσταση αυτοστηριζόμενου συστήματος  ραφιών με ενδιάμεσο δάπεδο 

(ραφοπάταρο), για τον ισόγειο χώρο του ιδιόκτητου ακινήτου του ΟΑΕΕ επί της οδού 

Μετσόβου 5, στα Ιωάννινα, όπου στεγάζεται η Περ. Δ/νση Ηπείρου και το Περ. Τμήμα  

Ιωαννίνων ΟΑΕΕ.  

Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη σχετική 
διαδικασία υποβολής προσφορών αναφορικά με το ανωτέρω έργο, να υποβάλλουν σε 
κλειστό φάκελο την προσφορά  τους  

α) στο Πρωτόκολλο της  Περ. Δ/νσης   Ηπείρου ΟΑΕΕ, επί της οδού Μετσόβου 5, Τ.Κ.  
45221,  Ιωάννινα, ή 

β) στο Πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας, επί της οδού Ακαδημίας 22 , Τ. Κ. 10671, 
Αθήνα με δύο τρόπους: 
- είτε με συστημένη ταχυδρομική αποστολή ή courier μέχρι και τις 28/01/2016, 
ημέρα Πέμπτη. 
-είτε με αυτοπρόσωπη  κατάθεση μέχρι και τις  29/01/2016, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 12.00 π.μ.   
    Τεχνική περιγραφή σχετικά με το ζητούμενο σύστημα  ραφιών θα διατίθενται από το 
γραφείο Πρ/νου της Περ. Δ/νσης Ιωαννίνων και από το Τμήμα Προμηθειών Στέγασης & 
Συντήρησης, επί της οδού Σατωβριάνδου 18, Αθήνα. Αυτοψία του ακινήτου προβλέπεται 
κατόπιν συνεννοήσεως με το Πρ/νο  της  Περ. Δ/νσης Ιωαννίνων. Επίσης επιπλέον 
διευκρινήσεις και πληροφορίες θα παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών, Στέγασης & 
Συντήρησης, εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08.30 έως 15.00 ,  τηλ. επικοινωνίας  210 – 
5285535 και 210 – 5285587.   
 

Θα γίνουν δεκτές οι προσφορές που έχουν κατατεθεί μέχρι και την παραπάνω ημέρα και 
ώρα.  

Η επιλογή θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.                                                                                

Προϋπολογισθείσα δαπάνη #16.000# € πλέον ΦΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει 

να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι. 

 

                                                                               ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕ 

Αθήνα,     13/01/2016 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
  Οργανισμός  
                      Ασφάλισης  
ΟΑΕΕ             Ελευθέρων  
                      Επαγγελματιών  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Δ/ΝΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 
              ΚΑΙ ΑΞΙΟΠ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ   
TMHMA ΠΡΟΜΗΘ. ΣΤΕΓΑΣ. & ΣΥΝΤΗΡ. 
Ταχ. Δ/νση : Σατωβριάνδου 18 
 Πληροφορίες : Τρ. Γαβρινιώτου 
Τηλέφωνο :210-5285535   
fax  :210-5285614   
e-mail  :engineering@oaee.gr  

      

   

   

  

                                                          


