
 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 

   Ο Δήμορ μαρ ενδιαθέπεηαι να αναθέζει ηην ππομήθεια με ηίηλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ 

ΠΡΑΙΝΟΤ», πποϋπολογιζμού 10.998,80€ ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α.(24%) με ηη διαδικαζία ηηρ απεςθείαρ 

ανάθεζηρ.  

   Παπακαλούμε, αθού λάβεηε ςπότη ηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηηρ από 08.05.2020 Μελέηηρ ηος 
Σμήμαηορ Ππαζίνος και Κοιμηηηπίυν ηηρ Διεύθςνζηρ Καθαπιόηηηαρ Ανακύκλυζηρ, ςνηήπηζηρ έπγυν και 
Ππαζίνος, ζηην οποία αποηςπώνονηαι οι ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηηρ ανυηέπυ ππομήθειαρ, όζο και ηον 
ενδεικηικό πποϋπολογιζμό ηηρ, να καηαθέζεηε κλειζηό ζθπαγιζμένο θάκελο με οικονομική πποζθοπά ζηο 
ππυηόκολλο ηηρ Διεύθςνζηρ Οικονομικών Τπηπεζιών, Καπλάνη 9 Ιυάννινα έυρ και ηην 24/06/2020 και ώπα 
14:30 μμ, με ηην ένδειξη: 

ΠΡΟ ΣΟΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 
ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ-ΑΠΟΘΗΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ για ηην ππομήθεια με ηίηλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΠΡΑΙΝΟΤ» 

Μεηά ηην Απόθαζη ανάθεζηρ, για να γίνει δεκηή η Οικονομική πποζθοπά, θα ππέπει να πποζκομιζηούν 
ςποσπεωηικά, ηα παπακάηω δικαιολογηηικά (άπθπο 80 παπ.2 και 3 και άπθπο 93 ηος Ν.4412/2016): 
1. Απόζπαζμα ποινικού μηηπώος ηελεςηαίος εξαμήνος.  

Εθόζον ππόκειηαι για: 
αα) εηαιπείερ πεπιοπιζμένηρ εςθύνηρ (Ε.Π.Ε.), ιδιυηικών κεθαλαιοςσικών εηαιπειών (Ι.Κ.Ε.) και πποζυπικέρ 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), η ςποσπέυζη αθοπά ζηοςρ διασειπιζηέρ ηηρ εηαιπείαρ, 
ββ) ανώνςμερ εηαιπείερ (Α.Ε.), η ςποσπέυζη αθοπά ζηον διεςθύνονηα ζύμβοςλο, καθώρ και όλα ηα μέλη ηος 
Διοικηηικού ςμβοςλίος, 
γγ) ζςνεηαιπιζμούρ η ςποσπέυζη αθοπά ζηα μέλη ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος. 

2. Φοπολογική ενημεπόηηηα ζε ιζσύ. 
3. Αζθαλιζηική ενημεπόηηηα (κύπιαρ και επικοςπικήρ) ζε ιζσύ. 
4. Τπεύθςνη Δήλωζη ηος πποζθέπονηα η οποία θα αναθέπει “Έλαβα γνώζη και ζςμμοπθώνομαι με ηοςρ 

όποςρ και ηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ πος θέηει ηο Σμήμα Ππαζίνος και Κοιμηηηπίυν ηηρ Διεύθςνζηρ 
Καθαπιόηηηαρ Ανακύκλυζηρ, ςνηήπηζηρ έπγυν και Ππαζίνος ζηην ηεσνική ηηρ έκθεζη. 

5. Εθόζον ππόκειηαι για νομικό ππόζυπο, αποδεικηικά έγγπαθα νομιμοποίηζηρ και εκπποζώπηζηρ ηος 
νομικού πποζώπος. 
 

Για κάθε πληποθοπία μποπείηε να απεςθύνεζηε ζηο ηηλέθυνο 26513-61332 για διοικηηικά θέμαηα, και για 
διεςκπινήζειρ πος αθοπούν ηη μελέηη ζηο ηηλ. 26510 25959 (ΝΙΚΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ). 

 
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 

 
 

ΜΩΤΗ ΕΛΙΑΦ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ -ΑΠΟΘΗΚΗ 

Ιωάννινα, 17-06-2020 
Α.Π. 31950/9259 

Διεύθςνζη: Καπλάνη 7 
Πληποθοπίερ: Μπαζούνα Αγγελική 
Σηλ. 26513 -61332 
Email: ampasouna@ioannina.gr 
45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
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