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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                    
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Κωλέττη 14, 45444, Ιωάννινα    
Τηλ.: 2651083880-81
Fax: 2651083882
Πληρ.: Ιωάννα Ιωάννου & Σοφία Γαλάνη
email: jioannou@ioannina.gr & 

sgalani@ioannina.gr 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Ο Δήμος Ιωαννιτών προκηρύσσει με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, την επιλογή 

αναδόχου ανάθεσης της σύμβασης για την κατασκευή του έργου: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ “ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ”, 

(CPV:45210000-2,  45215220-5, 45315000-8)  προϋπολογισμού 3.012.686,40 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια του 

επιχειρησιακού προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» και τον Άξονα προτεραιότητας «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» με κωδικό πράξης ΟΠΣ 5067704 & και από Εθνικούς πόρους μέσω του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με ΣΑ 2020ΕΠ01810033, (εγκεκριμένη πίστωση στον τακτικό 

προϋπολογισμό του Δήμου Ιωαννιτών Κ.Α.: 60.7341.040).

Το έργο αποτελείται από τις κατηγορίες εργασιών:

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 1.959.467,22€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ ,απρόβλεπτα) και 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 465.331,30€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα). Στο  

σύνολο του αθροίσματος των ανωτέρω ποσών προστίθεται αναθεώρηση ποσού 4.787,29€ (άρθρο 153 του 

ν.4412/2016), καθώς και Φ.Π.Α. 24% ποσού 583.100,59€.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς 

φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με ημερομηνία λήξης 

υποβολής προσφορών την  20η Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27η Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς  απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 

υπογραφή.
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στη διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης στον ειδικό, 

δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης, www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών, www.ioannina.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές 

παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους παράγεται από την 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

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

κατασκευή έργων που εμπίπτουν στις κατηγορίες Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών που 

είναι εγκατεστημένοι σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 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.

Οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 19 και της 

παρ. 1(ε) του άρθρου 76 του  Ν.4412/2016.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους σαράντα οκτώ 

χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ευρώ(48.590,00€)  (ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της μελέτης 

χωρίς Φ.Π.Α) με ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 

του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι 19/2/2022. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι επτακόσιες ενενήντα (790) ημερολογιακές ημέρες  από την 

ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών.
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Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και θα 
αναρτηθεί στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr. και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 
(www.ioannina.gr).

ΙΩΑΝΝΙΝΑ,  02/03/ 2021

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έργων, Υποδομών, Ενέργειας, Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας, Κυκλοφοριακών – 
Συγκοινωνιακών Θεμάτων

Γεώργιος Αρλέτος 
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