
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Ιωάννινα 16-02-2023 Α.Π.: 25483/2082 

«Προμήθεια των παραδοτέων 3.1.2 “Ενεργειακές 
παρεμβάσεις στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική 

Ακαδημία (ΖΠΑ)” και 3.1.3 “Παρακολούθηση των 
ενεργειακών παρεμβάσεων στη Ζωσιμαία 

Παιδαγωγική Ακαδημία (Ζ.Π.Α.)». 

 

Προϋπ/σμός: 206.500,00 €, με Φ.Π.Α. 

Α. Π. Διακήρυξης: 21858/1768/09-02-2023 
Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 183324 

 

Θέμα: Διευκρίνηση σχετικά με τη διακήρυξη με αριθμό 21858/1768/09-02-2023, στα πλαίσια του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 183324/2023. 

Σχετ. : Το από 15/02/2023 αίτημα διευκρίνισης της εταιρείας “Renel Energy & Power Engineering” 

για τη διακήρυξη του θέματος 

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και αναφορικά με την ανωτέρω διακήρυξη, που 

αφορά την «Προμήθεια των παραδοτέων 3.1.2 “Ενεργειακές παρεμβάσεις στη Ζωσιμαία 

Παιδαγωγική Ακαδημία (ΖΠΑ)” και 3.1.3 “Παρακολούθηση των ενεργειακών παρεμβάσεων στη 

Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία (ΖΠΑ)», διευκρινίζουμε ότι: 

 Δεδομένου ότι η λογιστική χρήση τους έτους 2022 δεν έκλεισε, σας επιβεβαιώνουμε ότι 

ως τελευταία πενταετία θεωρούνται τα έτη 2017-2021. 

 Το παρόν αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου (http://php.gov.gr) στην 

ενότητα Προκηρύξεις και στα συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 

 

 

 

 

 

  



 

Ημερομηνία : 15-02-2023 

Προς ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Διεύθυνση ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ 1 , Τ.Κ. 84400 
Τηλέφωνο 2651364322 
Υπόψη  Κύριου Τσελέπη Ιωάννη 

 
Στοιχεία εταιρίας Θέμα 
Renel Energy & Power Engineering 
ΑΦΜ : 998229190 
ΔΟΥ : ‘Ε Θεσσαλονίκης 

Παροχή διευκρινίσεων στα πλαίσια 
του υποέργου «Προμήθεια των 
παραδοτέων 3.1.2 “Ενεργειακές 

παρεμβάσεις στη Ζωσιμαία 
Παιδαγωγική Ακαδημία (ΖΠΑ)” και 

3.1.3 “Παρακολούθηση των 
ενεργειακών παρεμβάσεων στη 

Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία 
(ΖΠΑ).» 

 
Αξιότιμη κυρία Τσελέπη, 
 
Στο Τεύχος της Διακήρυξης με τίτλο «23proc012106063_b6171_διακήρυξη», στη σελίδα 
17, στην Παράγραφο 2.2.6 – Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, αναφέρει: «γ)να 
έχουν εκτελέσει κατά τα πέντε τελευταία έτη δύο τουλάχιστον προμήθειες αντλιών 
θερμότητας, με συνολικής ισχύ αντλιών θερμότητας ανά προμήθεια μεγαλύτερη ή ίση 
των 200kW, δ) να έχουν εκτελέσει κατά τα πέντε τελευταία έτη τουλάχιστον δύο 
προμήθειες λαμπτήρων led με ελάχιστη ποσότητα λαμπτήρων ανά προμήθεια τους 500 
λαμπτήρες.»  
Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι πενταετία θεωρούνται τα έτη 2017-2021 καθώς δεν 
έχει κλείσει η λογιστική χρήση του έτους 2022.  

Σχετικά έγγραφα: 
- 
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