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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΠΟΘΗ-
ΚΗΣ 

Ιωάννινα : 11 / 10 / 2018   

Αρίθμ. Πρωτ.: 57750/15448 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Συνοπτικού διαγωνισμού 

ΘΕΜΑ:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»  
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής) σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη της Διεύ-
θυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου συνολικής προϋπολογισθείσης 
αξίας 37.200,00 € με Φ.Π.Α. . 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, την 24/10/2018 και 
ώρα 10:00 – 10:30 π.μ. (καταληκτική ώρα κατάθεσης προσφοράς ενώπιον της Επιτροπής) στην 
ισόγεια αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών, στο κτίριο του 
Κεντρικού Δημαρχείου, επί της Πλ. Α. Παπανδρέου 5, στα Ιωάννινα. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής ή να αποστείλουν τις 
έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, οδός  Καπλάνη 9 Ιωάννινα τ.κ 45444, το αργότερο μέχρι και την 
προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την 23/10/2018 και ώρα 14:00 μ.μ. 
Προσφορά που κατατίθεται στο πρωτόκολλο μετά την ανωτέρω ημερομηνία/ώρα είναι εκπρόθεσμη, 
κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.  

Τα απαραίτητα να υποβληθούν δικαιολογητικά αναφέρονται στην σχετική Διακήρυξη. 
Η προσφορά των ενδιαφερομένων δεσμεύει αυτούς για διάστημα εκατόν είκοσι (120) 

ημερολογιακών ημερών, προσμετρούμενη από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  
Πληροφόρηση  ενδιαφερομένων 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης μετά των παραρτημάτων παρέχεται ηλεκτρονικά από την 
ιστοσελίδα του Δήμου (http://www.ioannina.gr), και από το ΚΗΜΔΗΣ. Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε 
μία τοπική εφημερίδα. 

Για κάθε πληροφορία τεχνικού περιεχομένου επί της Μελέτης μπορείτε να απευθύνεστε στην 
Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου / Τμήμα Διαχείρησης και 
Συντήρησης Οχημάτων, Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 6 Ιωάννινα Τ.Κ. 45 445  - Τηλ.: 26513 61396 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  (Καλογήρου Κωνσταντίνος). 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα 
Προμηθειών του Δήμου Ιωαννιτών, στο τηλ: 2651 3 61333 και fax: 2651 0 74441 (κ. Έξαρχος Νικόλαος). 
 Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών όπως περιγράφονται στην 
σχετική Διακήρυξη.  
 Ο ανωτέρω διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.          

 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

ΘΩΜΑΣ ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ  
 
 
 

http://www.ioannina.gr/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΥΛΙΚΟΥ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
 

 

 

                     Ιωάννινα :  11 / 10 / 2018 

                      Αρίθμ. Πρωτ. :   57750/15448 

Πληρ.: ΕΞΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Ταχ. Δ/νση: Καπλάνη 7, Ιωάννινα τ.κ 45444 
Τηλ.: 26513 61333 
FAX.: 26510 74441 
e-mail : nexarchos@ioannina.gr 

ΠΡΟΣ 

Την Δ/νση της εφημερίδας :   

 

1. ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ 

 

          ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ 
 

ΘΕΜΑ : Δημοσίευση προκήρυξης (περίληψη) διακήρυξης, συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας.    
 
 Σας αποστέλλουμε την παρακάτω προκήρυξη (περίληψη) διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ», έτους 2018 του Δήμου Ιωαννιτών, για να δημοσιευτεί στην 

εφημερίδα σας, το αργότερο μέχρι την 12 - 10 – 2018,  μία φορά και σε εμφανές σημείο και σας παρακαλούμε να 

μας στείλετε τρία αντίτυπα της εφημερίδας. Τα έξοδα της παρούσας δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.  

 Ο καθορισμός της τιμής της δημοσίευσης θα γίνει σύμφωνα με την αριθμ. 2/82452/0020/12-11-2008 

κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Επικρατείας, όπως ισχύει σήμερα. 

 Σε περίπτωση αδυναμίας σας να την δημοσιεύσετε, παρακαλούμε να μας ειδοποιήσετε το ταχύτερο 

δυνατό. 

 
Συνημμένα :  
Προκήρυξη (Περίληψη) διακήρυξης 

 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΘΩΜΑΣ ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ  
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