
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής  (συμφερότερη προσφορά) για 
την ανάδειξη αναδόχου για την  « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (4 ομάδες)» 
του Δήμου,  για το έτος 2019-20, συνολικού προϋπολογισμού 727.200,00 €  συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 24%. 

 Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από πόρους 
α) ανταποδοτικά για τις ομάδες Α, Β, Δ 
β) Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ για την ομάδα Γ 
     
ΟΙ  ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ή 

ξεχωριστά ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ,   όπως αυτά περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη και στις αντίστοιχες 
μελέτες. 
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον 30 ημερών, από την ημερομηνία  αποστολής 
της προκήρυξης  στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΕΝΑΡΞΗΣ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

17/01/2020 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ  ΩΡΑ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

18/02/2020 – 15:00 

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην 
Εφημερίδα της Ε.Ε. 

10/01/2020 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 
 

24/02/2020 
 

 
Τα απαραίτητα προς υποβολή δικαιολογητικά αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη. Η διάρκεια της 
σύμβασης ορίζεται σε 12 (δώδεκα μήνες) από την υπογραφή της. 
Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και τυχόν επαναληπτικών,  
βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ   
1.Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. Οι οικονομικοί φορείς που υποβάλουν προσφορά σε συγκεκριμένη 

ομάδα/τμήμα προσκομίζουν εγγυητική επιστολή που αντιστοιχεί στο 2% εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. χωρίς Φ.Π.Α και  

2.Εγγύηση καλής εκτέλεσης, που   αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α  

 

 
 

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

 Ιωάννινα : 15/ 01 /2020                                                             
Α.Π. : 2146/634 

  

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΨ7ΡΩΕΩ-0ΤΒ





Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στην Ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών (www.ioannina.gr). 
 
Η παρούσα Προκήρυξη (περίληψη της  διακήρυξης) θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο του προγράμματος 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ: www.diavgeia.gov.gr., θα δημοσιευτεί στον Ελληνικό Τύπο & στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών (www.ioannina.gr) καθώς και στο Εμπορικό 
και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ιωαννίνων. 
 
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών,  Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης υλικού Αποθήκης του Δήμου Ιωαννιτών 
(Καπλάνη 7 (3ος όροφος)   τηλ. 26513613333 – FAX: 2651074441 ή ηλεκτρονικά στο Email: 
nexarchos@ioannina.gr 
                                                                                                        

Ο   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

Φώτιος Βάββας 
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