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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 
Σο Σμήμα Κληροδοτημάτων του Δήμου Ιωαννιτϊν ενδιαφζρεται να προχωρήςει ςτην προμήθεια και 
τοποθζτηςη εξοπλιςμοφ για την αναβάθμιςη τησ παιδικήσ χαράσ ΣΑΜΠΑ ΣΟΤΜΠΑ του Δήμου 
Ιωαννιτϊν  του Κληροδοτήματοσ Χρήςτου Κατςάρη, με τη διαδικαςία τησ απευθείασ ανάθεςησ. 
φμφωνα με τον οριςμό τησ διαθήκησ του Κληροδοτήματοσ «ΧΡΗΣΟΤ ΚΑΣΑΡΗ» ςκοπόσ του 
Κληροδοτήματοσ είναι η αξιοποίηςη τησ παραλίμνιασ περιοχήσ των Ιωαννίνων από την πλατεία 
Μαβίλη μζχρι το πρϊην Δημοτικό φαγείο. 
Η παιδική χαρά «ΣΑΜΠΑ ΣΟΤΜΠΑ» βρίςκεται εντόσ των ορίων του Δήμου Ιωαννιτϊν, επί των οδϊν 
Γαριβάλδη και λεωφόρου Κάρολου Παποφλια. Είναι μία από τισ παιδικζσ χαρζσ του Δήμου Ιωαννιτϊν 
με τη μεγαλφτερη επιςκεψιμότητα, αφενόσ μεν λόγω του μεγζθουσ τησ και την ιδιαιτερότητα τησ 
καταςκευήσ τησ, και αφετζρου λόγω τησ εξαιρετικήσ τοποθεςίασ ςτην οποία βρίςκεται.  Η παιδική 
χαρά ήταν εναρμονιςμζνη με την νομοθεςία που διζπει την καταςκευή και τη λειτουργία των παιδικϊν 
χαρϊν και ζφερε και ςήμα καταλληλόλητασ. Με την πάροδο όμωσ του χρόνου και λόγω ελλιποφσ 
ςυντήρηςησ η ςημερινή εικόνα τησ παιδικήσ χαράσ δεν είναι αυτή που θα ζπρεπε και αυτή που 
απαιτείται από την κείμενη νομοθεςία.  
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Παρακαλοφμε, αφοφ λάβετε υπόψη τη ςυνημμζνη μελζτη του Δήμου Ιωαννιτϊν όςο και τον ενδεικτικό 
προχπολογιςμό για τισ παραπάνω προμήθειεσ - εργαςίεσ, να καταθζςετε κλειςτό ςφραγιςμζνο 
φάκελο με οικονομική προςφορά ζωσ και την Πζμπτη 29/04/2021 ςτο πρωτόκολλο του Δήμου 
Ιωαννιτϊν, οδόσ Καπλάνη -7- 2οσ όροφοσ Ιωάννινα, με την ζνδειξη: ΠΡΟ ΣΟΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ 
Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ / ΣΜΗΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΑΜΠΑ 
ΣΟΤΜΠΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑ ΧΡΗΣΟΤ ΚΑΣΑΡΗ. 
Για κάθε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευθφνονται κατά τισ εργάςιμεσ ημζρεσ και 
ϊρεσ ςτο Δήμο Ιωαννιτϊν –Σμήμα Κληροδοτημάτων, ςτο τηλ.2651361373. 

 

Ο ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

ΒΑΒΒΑ ΦΩΣΙΟ 
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