
 

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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Ιωάννινα : 05 / 12 / 2018 
 
Αρίθμ. Πρωτ.: 69417 / 18668

Συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: 
«ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ: 5000125 (Τ.Ε.Β.Α.) 

προϋπολογισμού 42.532,00 € με Φ.Π.Α. 

  

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: 
«ΕΙΔΗ  ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» της  πράξης  με  Κωδικό  ΟΠΣ:  5000125 και  τίτλο:  "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016" ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) 2014- 
2020»,  προϋπολογισμού  42.532,00  €  με  Φ.Π.Α.,  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από 
οικονομικής  άποψης  προσφορά  μόνο  βάσει  της  τιμής  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  86  του  Ν. 
4412/2016 όπως ισχύει.   (Κ.Α. 60.7341.002 - κωδικοί CPV 33711720-0, 33711710-7, 33711610-6, 39831200-8 - 
Κωδικολόγιο CPV 2008). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, την 19 / 12 /  2018 και ώρα 09:30 
- 10:00 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. 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν σύμφωνα και με το άρθρο 25 Ν. 4412/2016 τα φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα, ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες κλπ 
που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Αριθμ. αποφ. 
158/2016 – ΦΕΚ Β΄ 3698/2016). Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 

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 18 / 1 2  / 2018 και ώρα 14:30 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 ογδόντα (180) ημερολογιακών 

ημερών, προσμετρούμενη από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές 
προσφορές ή αντιπροσφορές. 

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. 
Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών (http://www.ioannina.gr). 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του 
Δήμου Ιωαννιτών, στο τηλ: 2651 3 61334 και fax: 2651 0 74441 (κ. Γεώργιος Λαδιάς). 

Προσφορές γίνονται δεκτές, επί ποινή αποκλεισμού, μόνο για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών 
όπως περιγράφονται στη σχετική Διακήρυξη. 
Ο ανωτέρω διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΘΩΜΑΣ ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ 

 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ 

ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

  
προς τους Απόρους 
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