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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΜΒΑΗ 

ΜΔ ΣΗΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
ΘΔΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΔΩΝ» 

Ο ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ 
 

Πποκηπύζζει ζςνοπηικό διαγυνιζμό με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ και κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηην πλέον 
ζςμθέποςζα από οικονομικήρ άποτηρ πποζθοπά μόνο βάζει ηηρ ηιμήρ ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 88 
ηος Ν. 4412/2016 και ζύμθυνα με ηην εγκεκπιμένη μελέηη ηος Τμήμαηορ Διασείπιζηρ και Σςνηήπηζηρ Οσημάηυν 
ηηρ Διεύθςνζηρ Καθαπιόηηηαρ Ανακύκλυζηρ, Σςνηήπηζηρ έπγυν και Ππαζίνος για ηην ππομήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΔΩΝ» ζςνολικήρ πποϋπολογιζθείζηρ αξίαρ 69.134,34€ € 
με Φ.Π.Α. . 

Ο διαγυνιζμόρ θα διεξασθεί ενώπιον ηηρ απμόδιαρ Επιηποπήρ Διενέπγειαρ ηος Διαγυνιζμού ζηην ιζόγεια 
αίθοςζα ηος Δημοηικού Σςμβοςλίος ζηο Δημοηικό Καηάζηημα Δήμος Ιυαννιηών (Πλαηεία Ανδπέα Παπανδπέος 5). 

Ο διαγυνιζμόρ θα διεξασθεί ζηο Δημοηικό Καηάζηημα ηος Δήμος Ιυαννιηών ηην 18-08-2020 εκέξα ΣΡΙΣΗ και 
ώπα 10:00Η  – 10:30Η ππυινή θαηά ηελ νπνία ιήγεη ε πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη αξρίδεη ε 
δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο. 

Οι ενδιαθεπόμενοι καλούνηαι να ςποβάλοςν ενώπιον ηηρ επιηποπήρ ή να αποζηείλοςν ηιρ έγγπαθερ 
πποζθοπέρ ηοςρ, μέζα ζε ζθπαγιζμένο θάκελο, ζηο πξσηόθνιιν ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 
ηνπ Γήκνπ, νδόο Καπιάλε 9 Ισάλληλα η.θ 45444, ηο απγόηεπο μέσπι και ηην πποηγούμενη ηηρ ημέπαρ 
διενέπγειαρ ηος διαγυνιζμού, δηλαδή ηην 17-08-2020 και ώπα 14:30 κ.κ. Πποζθοπά πος καηαηίθεηαι ζηο 
ππυηόκολλο μεηά ηην ανυηέπυ ημεπομηνία/ώπα είναι εκππόθεζμη, κπίνεηαι απαπάδεκηη και επιζηπέθεηαι συπίρ 
να αποζθπαγιζηεί.  

Τα απαπαίηηηα να ςποβληθούν δικαιολογηηικά αναθέπονηαι ζηην ζσεηική Διακήπςξη. 
Η πποζθοπά ηυν ενδιαθεπομένυν δεζμεύει αςηούρ για διάζηημα εθαηόλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθώλ 

εκεξώλ, πποζμεηπούμενη από ηην επόμενη ηηρ διενέπγειαρ ηος διαγυνιζμού.  
 

Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ 
Το πλήπερ κείμενο ηηρ Διακήπςξηρ μεηά ηυν παπαπηημάηυν παπέσεηαι ηλεκηπονικά από ηην ιζηοζελίδα ηος Δήμος 
(http://www.ioannina.gr), και από ηο ΚΗΜΔΗΣ. Η παπούζα θα δημοζιεςθεί ζε μία ηοπική εθημεπίδα. 
Για κάθε πληποθοπία ηεσνικού πεπιεσομένος επί ηηρ Μελέηηρ μποπείηε να απεςθύνεζηε ζηο Τμήμα Διασείπιζηρ και 
Σςνηήπηζηρ Οσημάηυν ηηρ Διεύθςνζηρ Καθαπιόηηηαρ Ανακύκλυζηρ, Σςνηήπηζηρ έπγυν και Ππαζίνος, Τηλ.: 26513 61396 
ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ (κ. Καλογήπος Κυν/νορ). 
Τςσόν διεςκπινίζειρ ζσεηικά με ηοςρ όποςρ ηηρ Διακήπςξηρ παπέσονηαι από ηο Τμήμα Ππομηθειών ηος Δήμος Ιυαννιηών, ζηο 
ηηλ: 2651 3 61332 και fax: 2651 0 74441 (κ. Αγγελική Μπαζούνα) ή ηλεκηπονικά Email: ampasouna@ioannina.gr. 
Πποζθοπέρ γίνονηαι δεκηέρ για ηο ζύνολο ηυν ςπό ππομήθεια ειδών όπυρ πεπιγπάθονηαι ζηην ζσεηική Διακήπςξη.  
Ο ανυηέπυ διαγυνιζμόρ θα διεξασθεί ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4412/2016 όπυρ ιζσύει. 
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ΘΔΜΑ : Γεκνζίεπζε πξνθήξπμεο (πεξίιεςε) δηαθήξπμεο, ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ πξνκήζεηαο. 
 
 Σαρ αποζηέλλοςμε ηην παπακάηυ πποκήπςξη (πεπίλητη) διακήπςξηρ για ηην ππομήθεια με ηίηλο 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΔΩΝ 2020», ηνπ Γήκνπ Ισαλληηώλ, για να 

δημοζιεςηεί ζηην εθημεπίδα ζαρ, ηο απγόηεπο μέσπι ηην 07-08-2020, μία θοπά και ζε εμθανέρ ζημείο και ζαρ 

παπακαλούμε να μαρ ζηείλεηε ηπία ανηίηςπα ηηρ εθημεπίδαρ. Τα έξοδα ηηρ παπούζαρ δημοζίεςζηρ θα βαπύνοςν 

ηον ανάδοσο.  

 Ο καθοπιζμόρ ηηρ ηιμήρ ηηρ δημοζίεςζηρ θα γίνει ζύμθυνα με ηην απιθμ. 2/82452/0020/12-11-2008 κοινή 

Υποςπγική Απόθαζη ηυν Υποςπγών Οικονομίαρ & Οικονομικών και Επικπαηείαρ, όπυρ ιζσύει ζήμεπα. 

 ε πεξίπησζε αδπλακίαο ζαο λα ηελ δεκνζηεύζεηε, παξαθαινύκε λα καο εηδνπνηήζεηε ην 
ηαρύηεξν δπλαηό. 
 
πλεκκέλα :  
Πποκήπςξη (Πεπίλητη) διακήπςξηρ 
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ΠΡΟ 

Σελ Γ/λζε ηεο εθεκεξίδαο : 

ΠΡΩΙΝΑ ΝΔΑ 

ΔΓΡΑ ΣΗ 
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