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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΠΟΘΗKΗΣ
Διεύθυνση: Καπλάνη 7
Πληροφορίες: Σεβαστή Κοσμά 
Τηλ. 26513 -61352
Mail: skosma@ioannina.gr  
ΦΑΞ :26510- 74441 
Τ.Κ. 45444 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, με το κριτήριο  της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.   για την προμήθεια με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)», Στο πλαίσιο του 
Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με άξονα προτεραιότητας «Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», ο οποίος χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού  990.000,00 ευρώ με  ΦΠΑ (798.387,10 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), 
που θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.7132.002 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021, όπως αναλυτικά περιγράφετε 
στον παρακάτω πίνακα:
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€)

ΤΕΜ. ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΦΠΑ 24%

 (€)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
(€)

ΟΜΑΔΑ Α

1 Απορριμματοφόρο 
όχημα τύπου πρέσσας 
χωρητικότητας 16 κ.μ.

141.387,10 1 141.387,10 33.932,90 175.320,00

ΟΜΑΔΑ Β

2 Απορριμματοφόρο 
όχημα τύπου πρέσσας 
χωρητικότητας 12 κ.μ.

123.000,00 1 123.000,00 29.520,00 152.520,00

ΟΜΑΔΑ Γ

3 Απορριμματοφόρο 
όχημα τύπου 
περιστρεφόμενου 

140.000,00 3 420.000,00 100.800,00 520.800,00
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τυμπάνου 
χωρητικότητας 16 κ.μ.

ΟΜΑΔΑ Δ

4 Απορριμματοφόρο 
όχημα τύπου 
περιστρεφόμενου 
τυμπάνου 
χωρητικότητας 8 κ.μ.

114.000,00 1 114.000,00 27.360,00 141.360,00

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
(Α+Β+Γ+Δ)

798.387,10 191.612,90 990.000,00

Προσφορές υποβάλλονται (για την συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε τμήματος/ομάδας) για ένα 
ή περισσότερα από τα ανωτέρω τμήματα/ομάδες. 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV): 34144512 (Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων).

Ημερομηνία αποστολής για 
δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

24-05-2021 15-07-2021

   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 
01/06/2021ώρα 8:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία :    09/07/2021 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 τέσσερις (4) 
εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10.00 π.μ. 
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ συμμετέχοντος για ποσό που θα 
καλύπτει το δύο (2) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού, χωρίς Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ.1α 
του Ν.4412/16) . 
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες, μια (1) εβδομαδιαία τοπική 
εφημερίδα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.ioannina.gr) και στον Ιστότοπο του προγράμματος 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr. και ολόκληρη η διακήρυξη και προκήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την 
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Για κάθε άλλη πληροφορία επί της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες στο Δήμο Ιωαννιτών, και συγκεκριμένα στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Προμηθειών, 
Καπλάνη 7 (3ος όροφος) στο τηλ. 2651361352 (Σεβαστή Κοσμά) .  

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.ioannina.gr/
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