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ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 για την « Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των 
παιδικών χαρών του Δήμου Ιωαννιτών» 

 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

    Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει της τιμής όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 86 
του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη  με τίτλο : 
 « Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Ιωαννι-
τών», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 400.000,00 € με ΦΠΑ που θα βαρύνει τον Κ.Α. 64.7135.002 του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2019. 
Προσφορές υποβάλλονται (για την συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα. Κωδικός NUTS : EL 543. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλε-
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συ-
στήματος, με ημερομηνία έναρξης 07/06/2019 και καταληκτική ημερομηνία : 10/07/2019 και ώρα 15:00 
μ.μ. σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 της ΥΑ 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 
1924Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λει-
τουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως ισχύει. Η ηλε-
κτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερο-
μηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10.00 π.μ.  

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα κα-
λύπτει το δυο (2) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α., για το σύνολο της ποσότητας  που 
συμμετάσχει κάθε οικονομικός φορέας. 

Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες, μια (1) 
εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.ioannina.gr) και στον 
Ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr. και ολόκληρη η διακήρυξη του διαγωνισμού 
θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους για διάστημα δώδεκα (12) μηνών 
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Πληροφόρηση  ενδιαφερομένων 
Το σύνολο της παρούσας μετά των παραρτημάτων παρέχεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του 

Δήμου (http://www.ioannina.gr), στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και  στο ΚΗΜΔΗΣ.  Όσοι επιθυ-
μούν να παραλάβουν και αντίγραφα των τευχών δημοπράτησης σε έντυπη μορφή μπορούν να ζητηθούν από 
το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ. (Καπλάνη 7 Ιωάννινα). 

 Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ του Δήμου Ιωαννιτών (Καπλάνη 7 – αρμόδια κ. Ρακκά 
Όλγα  τηλ. 26513-61334) . 
 Ο ανωτέρω διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.                    

 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
ΘΩΜΑΣ ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ  

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΥΛΙΚΟΥ  ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Ιωάννινα  05/06/2019 
Α.Π. :  35243/8654 
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