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Ιωάννινα  23/09/2020  

Αριθμ. Πρωτ.: 7232  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.  ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Προκηρύσσει με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 

επίκληση της διάταξης του άρθρου 32, παρ. 2, περ. α΄ του Ν. 4412/2016, σε συνέχεια προηγηθέντων δύο (2) 

άγονων ανοικτών διαγωνισμών και χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων των  προηγηθέντων ανοικτών 

διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν με τις αριθ. πρωτ.: 8290/12-11-2019 & 4545/24-6-2020 διακηρύξεις του 

Ν.Π.Δ.Δ. (ΑΔΑΜ 19PROC005836379 2019-11-12 & 20PROC006921554 2020-06-25), Ανοικτό  ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 

βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» για το έτος 

2020 για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ., προϋπολογισμού 219.000,00 € που θα βαρύνει τους Κ.Α. 60-7135.001 και 

10-7135.006 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικ. έτους 2020. 

Προσφορές υποβάλλονται για την συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα.  

Κωδικός NUTS : EL 543 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 35111400-9, Κωδικολόγιο CPV 2008) 

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, με ημερομηνία έναρξης 22/09/2020 και καταληκτική ημερομηνία 30/09/2020 και ώρα 15:00 

μ.μ. σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 της ΥΑ 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 

1924Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως ισχύει. Η 

ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται μετά την παρέλευση των  τεσσάρων (4) εργάσιμων 

ημερών  μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών . 

Αριθμός συστήματος : 99612 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το 

δυο (2) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α., για το σύνολο της ποσότητας. 

 Η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.ioannina.gr), του 

Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α (www.okpapa.gr) και στον Ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

www.diavgeia.gov.gr. και ολόκληρη η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους για διάστημα (120) ημερών από την 

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Για κάθε πληροφορία σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α , και συγκεκριμένα στην Δ/νση 

Οικονομικών Υπηρεσιών, ΑΒΕΡΩΦ 6 (3ος όροφος) στο τηλ. 2651054067 (κ. Λίγγα Ζωή)  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. 

 

 

ΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.okpapa.gr/
ΑΔΑ: 6Ο1ΘΟΚΠΕ-6ΥΖ
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