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

Ιωάννινα : 11 / 07 / 2019   

Αρίθμ. Πρωτ.: 43581 / 10906 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
Συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της γενικής υπηρεσίας με τίτλο:   
 «Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης ψηλών δέντρων για  λόγους ασφαλείας» 

 προϋπολογισμού 39.680,00 € με Φ.Π.Α. 
   

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 
Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση της δημόσιας 
σύμβασης, γενικής υπηρεσίας με τίτλο: « Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης ψηλών δέντρων για  λόγους 
ασφαλείας», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 
μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με την 
αρίθμ. 59/05.06.2019 μελέτη με τίτλο «Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης ψηλών δέντρων για λόγους 
ασφαλείας» της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου του Δήμου, 
συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 39.680,00  € με Φ.Π.Α. (Κ.Α. 35.6117.009 - κωδικό CPV 77341000-
2).  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, την 24 / 07 / 2019 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.  

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 / 07 / 2019 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 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. Όσοι επιθυμούν να παραλάβουν αντίγραφα των τευχών δημοπράτησης σε έντυπη 
μορφή μπορούν να απευθυνθούν στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ. 
(Καπλάνη 7, 3ος όροφος, Ιωάννινα). 

Για κάθε πληροφορία τεχνικού περιεχομένου επί της Μελέτης μπορείτε να απευθύνεστε κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δήμο Ιωαννιτών, και συγκεκριμένα στη Δ/νση Καθαριότητας, 
Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου του Δήμου, στο τηλ. 26510 25959 (κα. Ευτ. 
Ευτυχιάδου). 

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

 Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο των προς εκτέλεση υπηρεσιών 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/
ΑΔΑ: 6ΣΡΦΩΕΩ-ΝΕΕ
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