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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΠΟΘΗKΗΣ
Διεύθυνση: Καπλάνη 7, τ.κ. 45444 Ιωάννινα
Πληροφορίες: Σ. ΚΟΣΜΑ , τηλ. 2651361352
email : skosma@ioannina.gr
Fax :26510 - 74441 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά  βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΙΕΡΑ – ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ»- ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, συνολικής 
προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α. 150.000,00 € ΜΕ ΦΠΑ που θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 64.7132.001 του προϋπολογισμού 
οικ. έτους 2022 75.000,00€ και το έτος 2023 75.000,00€ , όπως αναλυτικά περιγράφεται στον κατωτέρω πίνακα. 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Τεμ. Τιμή/τεμ (€) Σύνολο (€)

1.
Ημιφορτηγό Όχημα 4Χ4 με Αποσπώμενες 
Υπερκατασκευές Αλατοδιανομέα και 
Λεπίδας Εκχιονισμού

2 60.483,87 120.967,74

ΣΥΝΟΛΟ 120.967,74

ΦΠΑ 24% 29.032,26

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 150.000,00

Προσφορές υποβάλλονται για την συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV : 34131000-4 (Ημιφορτηγά)  CPV : 34144420-8 (Μηχανήματα διασκόρπισης αλατιού) CPV : 
43313100-1 (Εκχιονιστήρες)

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 29/06/2022 και καταληκτική ημερομηνία 18/07/2022 και ώρα 15:00 μ.μ. σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 
του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», όπως ισχύει. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
προσφορών γίνεται μετά την παρέλευση τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών και περί ώρα 11.00 π.μ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το δύο (2) τοις 
εκατό (%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς τον Φ.Π.Α., για το σύνολο της ποσότητας 

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 & προκήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί 
στο ΚΗΜΔΗΣ.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την 
επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Για κάθε πληροφορία σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης 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. 26513 61352 (ΣΕΒΣΤΗ ΚΟΣΜΑ).  

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  & ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΒΒΑΣ

http://www.ioannina.gr/
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