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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 45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού 

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
             Προκηρύσσει  ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο : 
«Προμήθεια αναλωσίμων (μελάνες) για τα εκτυπωτικά μηχανήματα  » συνολικής προϋπολογισθείσης 
αξίας με Φ.Π.Α. 20.544,32 €, και θα βαρύνει τον προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 σύμφωνα με τον αριθμό : 
853/2021, Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. Η ανωτέρω προμήθεια θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες 
λειτουργίας της όλων των υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών   και θα βαρύνει τους Κωδικούς Αριθμούς 
Εξόδων (Κ.Α.Ε.) ως εξής:

Α/Α 
Μελέτης Τμήμα / Τίτλος CPV Κ.Α.Ε. Ποσό σε €

5

Προμήθεια 
αναλωσίμων (μελάνες) 

για τα εκτυπωτικά 
μηχανήματα  

30125110-5

10.6613.117
10.6613.217
15.6613.017
20.6613.017
30.6613.017
40.6613.017
50.6613.017

70.01.6613.017
70.02.6613.017
70.03.6613.017

3.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
544,32

2.000,00
3.000,00

Κάθε Οικονομικός φορέας θα υποβάλλει προσφορά  για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. 
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 
23/11/2021 και καταληκτική ημερομηνία : 10/12/2021 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 μετά την παρέλευση 
τεσσάρων (4)  ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
(Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 143339 Προμήθεια αναλωσίμων (μελάνες) για τα εκτυπωτικά μηχανήματα  )

mailto:skosma@ioannina.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΧΖΨΩΕΩ-Υ1Α
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

10/12/2021 14/12/2021

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), στον Ιστότοπο του προγράμματος 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr. και του ΚΗΜΔΗΣ και ολόκληρη η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στο 
ΚΗΜΔΗΣ.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού.
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών / 
Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού - Αποθήκης, ταχ. διεύθυνση Καπλάνη 7, Ιωάννινα, τ.κ 45444 τηλ: 26513 
61334, fax: 26510 74441 , αρμόδια υπάλληλος Σεβαστή Κοσμά. 
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών παρέχονται από την Διεύθυνση 
Προγραμματισμού Οργάνωσης και πληροφορικής τμήμα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
τηλ: 26513 61313 , αρμόδια υπάλληλος Ευτυχία Μάργαρη.. 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΒΒΑΣ

http://www.ioannina.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΧΖΨΩΕΩ-Υ1Α
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