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ΡΟΚΗΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Συνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν εκτζλεςθ των γενικϊν υπθρεςιϊν με τίτλο: 

«Αποκομιδι Απορριμμάτων ςτθν Δ.Ε. Μπιηανίου», προχπολογιςμοφ 49.600,00 € με Φ.Ρ.Α. 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
 
Ρροκθρφςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζ-
ρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά μόνο βάςει τθσ τιμισ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 86 του Ν. 
4412/2016 και ςφμφωνα με τισ εγκεκριμζνεσ (αρικμ. 9/2018 και αρικμ. 12/2018) μελζτθσ του Τμιματοσ Κακαριό-
τθτασ και Ανακφκλωςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, Συντιρθςθσ Ζργων και Ρραςίνου, ςυνολι-
κισ προχπολογιςκείςθσ αξίασ 49.600,00 € με Φ.Ρ.Α. . 
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί, ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διμου, τθν 23/05/2018 και ϊρα 09:00 π.μ. (κα-
ταλθκτικι ϊρα κατάκεςθσ προςφοράσ ενϊπιον τθσ Επιτροπισ) ςτθν ιςόγεια αίκουςα ςυνεδριάςεων του Δθμοτι-
κοφ Συμβουλίου του Διμου Ιωαννιτϊν, ςτο κτίριο του Κεντρικοφ Δθμαρχείου, επί τθσ Ρλ. Α. Ραπανδρζου 5, ςτα 
Ιωάννινα. 
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν ενϊπιον τθσ επιτροπισ ι να αποςτείλουν τισ ζγγραφεσ προςφορζσ 
τουσ, μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτο πρωτόκολλο τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου, οδόσ  
Καπλάνθ 9 Ιωάννινα τ.κ 45444, το αργότερο μζχρι και τθν προθγοφμενθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 
δθλαδι τθν 22/05/2018 και ϊρα 14:00 μ.μ. Ρροςφορά που κατατίκεται ςτο πρωτόκολλο μετά τθν ανωτζρω θμερο-
μθνία/ϊρα είναι εκπρόκεςμθ, κρίνεται απαράδεκτθ και επιςτρζφεται χωρίσ να αποςφραγιςτεί. 
Τα απαραίτθτα να υποβλθκοφν δικαιολογθτικά αναφζρονται ςτθν ςχετικι Διακιρυξθ. 
Η προςφορά των ενδιαφερομζνων δεςμεφει αυτοφσ για διάςτθμα εκατόν είκοςι (120) θμερολογιακϊν θμερϊν, 
προςμετροφμενθ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  
Ρλθροφόρθςθ  ενδιαφερομζνων 
Το πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ μετά των παραρτθμάτων παρζχεται θλεκτρονικά από τθν ιςτοςελίδα του Δι-
μου (http://www.ioannina.gr), και από το ΚΗΜΔΗΣ. Η παροφςα κα δθμοςιευκεί ςε μία τοπικι εφθμερίδα.  Πςοι 
επικυμοφν να παραλάβουν αντίγραφα των τευχϊν δθμοπράτθςθσ ςε ζντυπθ μορφι μποροφν να απευκυνκοφν ςτο 
ΤΜΗΜΑ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΡΟΘΗΚΗΣ. (Καπλάνθ 7, 3

οσ
 όροφοσ, Ιωάννινα). 

Για κάκε πλθροφορία τεχνικοφ περιεχομζνου επί τθσ  Μελζτθσ μπορείτε να απευκφνεςτε ςτο Τμιμα Κακαριότθ-
τασ και  Ανακφκλωςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, Συντιρθςθσ Ζργων και Ρραςίνου, Ταχ. 
Δ/νςθ: Κωνςταντινουπόλεωσ 6 Ιωάννινα Τ.Κ. 45 445  - Τθλ.: 26510 31168, 2651361395 τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και 
ϊρεσ  (κα. Γεωργία Βαρηϊκα ). 
Τυχόν διευκρινίςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ παρζχονται από το Τμιμα Ρρομθκειϊν του Διμου 
Ιωαννιτϊν, ςτο τθλ: 2651 3 61390 και fax: 2651 0 74441 (κα. Σταματία Σαρακατςάνου). 
 Ρροςφορζσ γίνονται δεκτζσ για το ςφνολο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν  όπωσ περιγράφονται ςτθν ςχε-
τικι Διακιρυξθ.  
 Ο ανωτζρω διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει.          
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΧΟΣ 
 
 
 
 

ΘΩΜΑΣ ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ 

http://www.ioannina.gr/
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