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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΠΟΘΗKΗΣ
Διεύθυνση: Καπλάνη 7
Πληροφορίες: Απόστολος Γκούνης 
Τηλ. 26513 -61385
Mail: promithiesdi@gmail.com   
ΦΑΞ :26510- 74441 
Τ.Κ. 45444 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΔΙΑΥΓΕΙΑ - ΚΗΜΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει της τιμής για το Υποέργο 3: «Προμήθεια 
εξοπλισμού Νηπιαγωγείου στη θέση "Παλαιά Στρατιωτικά Αρτοποιεία" - τμήματα 
Β,Γ,Δ,Ζ,Η» Α/Α 3 της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ:5008059) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», του Άξονα προτεραιότητας 4 - «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α. 45.169,48 €.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 133586

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα ή και για όλα τα τμήματα, 
απαραίτητα όμως για το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνει το κάθε τμήμα με βάση τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στα Παραρτήματα της Διακήρυξης.

Συνοπτικά, τα προαναφερόμενα διακριτά τμήματα έχουν ως εξής:
ΤΜΗΜΑ Β: ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΠΛΩΣΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α.16.857,80€)
ΤΜΗΜΑ Γ: ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ (προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α.13.684,64€)
ΤΜΗΜΑ Δ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α. 4.883,12€) 
ΤΜΗΜΑ Ζ.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ -SCANNERS - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 
ΜΗΧΑΝΕΣ (προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α. 5.513,04€)
ΤΜΗΜΑ Η. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α. 4.230,88€)
Τα αναλυτικά στοιχεία της προμήθειας υπάρχουν στη Διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία 

είναι αναρτημένη στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και στην Ιστοσελίδα του Δήμου 
(www.ioannina.gr).

mailto:promithiesdi@gmail.com
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.ioannina.gr/
ΑΔΑ: ΩΖ6ΤΩΕΩ-ΟΣΗ
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Χρηματοδότηση της σύμβασης1

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-
2020», του Άξονα προτεραιότητας 4 - «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ», της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5008059 και αφετέρου από εθνικούς πόρους μέσω του 
ΠΔΕ, ήτοι από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου με ΣΑ 
2017ΕΠ018100375008059).

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 60.7341.022 σχετική πίστωση του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021  του Φορέα 2 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζεται σε τέσσερις μήνες 
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) 

ΤΜΗΜΑ Γ: ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ

39500000-7   Υφαντουργικά είδη

ΤΜΗΜΑ Δ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

37000000-8

Μουσικά όργανα, είδη αθλητισμού, επιτραπέζια παιχνίδια, παιδικά παιχνίδια, είδη 
χειροτεχνίας, υλικά και εξαρτήματα καλλιτεχνίας

ΤΜΗΜΑ Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΗΧΟΥ

32300000-6 Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή 
εικόνας

ΤΜΗΜΑ Ζ .ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ -SCANNERS - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 
ΜΗΧΑΝΕΣ 30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες 
εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών

ΤΜΗΜΑ Η. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

39700000-9 Οικιακές συσκευές

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 1/6/2021 ώρα 08:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία : 18/6/2021 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 

1 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016
2 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού 
Εξόδων τους οποίους βαρύνει η πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΖ6ΤΩΕΩ-ΟΣΗ
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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 11.00 π.μ. 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ συμμετέχοντος για ποσό 
που θα καλύπτει το δυο (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 του διαγωνισμού θα 
αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους εκατόν είκοσι (180) ημέρες από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

 Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από 
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, σε όσους δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το 
οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται.

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες πρέπει να κατατίθενται σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στη § 2 του άρθρου 67 Ν.4412/16 που ορίζουν ότι οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε 
όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά το αργότερο έξι 
(6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών, 
εφόσον αυτά έχουν υποβληθεί έγκαιρα (δέκα ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει 
οριστεί για την παραλαβή των προσφορών).

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. 2651361385 (Απόστολος Γκούνης) και στην Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών (Σοφία Γαλάνη – τηλ. 2651083881) επί της μελέτης και των προδιαγραφών. 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΒΒΑΣ

http://www.ioannina.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΖ6ΤΩΕΩ-ΟΣΗ
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