
  

 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 6/8/2020 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 43757/5475 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  

ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 5 
 

 

 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
Ο Δήμος Ιωαννιτών προκηρύσσει ανοιχτό ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ  διαγωνισμό για την ανάθεση του 

έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - 

ΜΕΛΑΝΔΡΑ», προϋπολογισμού 20.000,00 €. Το έργο ανήκει αποκλειστικά στην κατηγορία 

«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ», με προϋπολογισμό 16.129,03 €  χωρίς Φ.Π.Α. 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα 

της σύμβασης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.ioannina.gr 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 4412/2016 και 

τις οδηγίες της Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ. 

Για  την  συμμετοχή  στον  διαγωνισμό  είναι  απαραίτητη  η  δυνατότητα  επικοινωνίας  

και ενημέρωσης των υποψηφίων με τηλέφωνο, email ή fax. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2651083880-1, fax 2651083882, αρμόδιος υπάλληλος για 

επικοινωνία κα Σοφία Δρόσου. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 27-8-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. και το 

σύστημα υποβολής προσφορών είναι το με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 

παρ. 2 (α) του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) εφόσον ανήκουν στην α) Α1 τάξη και άνω β) Πτυχιούχοι Μέσων 

τεχνικών σχολών που καταργήθηκαν με τον Ν 576/77 (Εργοδηγοί) 9ετή και 12ετή εμπειρία, γ) 

Εμπειροτέχνες, δ) Π.Δ.225/26-5-93 Υπομηχανικοί πτυχιούχοι ΤΕΙ και ΚΑΤΕΕ με τριετία από 

λήψεων πτυχίου 3ετής εμπειρίας, του Μ.Ε.Ε.Π για κατηγορία οικοδομικών έργων που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

 

 

 

 

 

http://www.ioannina.gr/


  

 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες από την ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

Το έργο χρηματοδοτείται από  Πιστώσεις ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (πρώην ΣΑΤΑ)  

με Κ.Α. 30.7326.004. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Ιωαννιτών. 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ     6 / 8 / 2020 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

Έργων, Υποδομών, Ενέργειας,  

Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας,  

Κυκλοφοριακών – Συγκοινωνιακών Θεμάτων  

 

 

Γεώργιος Αρλέτος 
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