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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 την για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 140560

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).
Χρηματοδότηση της σύμβασης1

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης ο Δήμος Ιωαννιτών.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 30.6662.007 σχετική πίστωση του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 & 2022 του Φορέα. 2 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» και συγκεκριμένα:
Α/Α ΕΙΔΟΣ Μον.Μέτρ. Ποσότητα Τιμή μονάδος (€) Δαπάνη (€)

1 Άμμος σπαστήρα Τόνοι (tn) 3000 4,65 13.950,00
2 Χαλίκι Τόνοι (tn) 500 5,15 2.575,00
3 Ψηφίδα Τόνοι (tn) 500 5,15 2.575,00
4 Θραυστό υλικό 3Α, Α ποιότητας Τόνοι (tn) 1000 3,70 3.700,00
5 Θραυστό υλικό 3Α  προδιαλογής Τόνοι (tn) 6066 2,25 13.648,50
6 Άμμος διπλής θραύσης Τόνοι (tn) 200 5,15 1.030,00
7 Σκύρα (κροκάλα) Τόνοι (tn) 400 4,30 1.720,00
8 3Α  πρόσπασμα (ΣΕΟ) Τόνοι (tn) 400 2,81 1.124,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 40.322,50
Φ.Π.Α. 24% 9.677,40
ΣΥΝΟΛΟ 49.999,90

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
(CPV) 3: 14212200-2 Αδρανή υλικά.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ζητούμενων ειδών, με βάση τον ανωτέρω πίνακα. 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 40.322,50€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 
(εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 49.999,90)  
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού, οικονομικού και τεχνικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της διακήρυξης. 

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
3 Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007, όπως ισχύει
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Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
αποκλειστικά βάσει 4 τιμής.

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 καταληκτική 
ημερομηνία : 25/10 /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 θα γίνει στις 29/10/2021 και ώρα 
10:00 π.μ.. 
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ συμμετέχοντος για ποσό 806,45€, 
σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2 της διακήρυξης. 
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 (120) 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..
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη 
σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή 
από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό 
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

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. 2651361332 (Μπασούνα Αγγελική) και στο Τμήμα Συντήρησης Έργων και 
Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Συντήρησης έργων και Πρασίνου,- Τηλ.: 
26510 31448 (κ. Παναγιώτης Τσώλης) επί της μελέτης και των προδιαγραφών. 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
& ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΒΒΑΣ

4 Άρθρο 86 ν.4412/2016. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.ioannina.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 9525ΩΕΩ-ΣΒΝ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 615c01d47a62f49e271573fe στις 05/10/21 13:30
3

ΘΕΜΑ : Δημοσίευση προκήρυξης (περίληψη) διακήρυξης, ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας.

Σας αποστέλλουμε την παρακάτω προκήρυξη (περίληψη) διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», για να δημοσιευτεί στην εφημερίδα σας, το αργότερο μέχρι την 06-10-2021, 
μία φορά και σε εμφανές σημείο και σας παρακαλούμε να μας στείλετε τρία αντίτυπα της εφημερίδας. Τα έξοδα 
της παρούσας δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Ο καθορισμός της τιμής της δημοσίευσης θα γίνει σύμφωνα με την αριθμ. 2/82452/0020/12-11-2008 κοινή 
Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Επικρατείας, όπως ισχύει σήμερα 
(γραμματοσειρά επτά -7- στιγμάτων με διάστιχο 6,5 στιγμών).

Σε περίπτωση αδυναμίας σας να την δημοσιεύσετε, παρακαλούμε να μας ειδοποιήσετε το ταχύτερο 
δυνατό.

Συνημμένα : 
Προκήρυξη (Περίληψη) διακήρυξης

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΒΒΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ -ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Διεύθυνση: Καπλάνη 7
Πληροφορίες: Μπασούνα Αγγελική
Τηλ. 26513 -61332
Email: ampasouna@ioannina.gr
ΦΑΞ: 2651 0 74441
45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΡΟΣ
τις εφημερίδες :
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΕΚΔΟΣΗ
ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ
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