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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

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

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής για την γενική υπηρεσία με τίτλο : «Συντήρηση 
μεταφορικών μέσων (πλύσιμο - γρασάρισμα)» 2022-2023, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α. 32.984,00 
€ που θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς του Δήμου, οικονομικού Έτους 2022 (Κ.Α.Ε. 20.6263.002) και οικονομικού 
Έτους 2023 (πολυετής δαπάνη), σύμφωνα με την με αριθμό 230/2022 (ΑΔΑ : ΩΜΘΙΩΕΩ-ΔΧΙ) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον κατωτέρω πίνακα. 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΑΞΙΑ 
ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ ΔΑΠΑΝΗ

1 Πλύσιμο και γρασάρισμα μεταφορικών μέσων 
2022 - 2023 700 38,00 26.600,00

Φ.Π.Α. 24 % 6.384,00
ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΔΑΠΑΝΗΣ 32.984,00

Προσφορές υποβάλλονται και γίνονται δεκτές για την συνολική προκηρυχθείσα υπηρεσία-ποσότητα. 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV): 50100000-6 (Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και 
συναφή εξοπλισμό). 

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 10/06/2022 και καταληκτική ημερομηνία 27/06/2022 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 θα γίνει την 30/06/2022 και περί ώρα 11.00 π.μ.

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 
Λεωφόρος Θηβών 196-198, τκ 18233 Αθήνα Ελλάδα : +302132141216, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : aepp@aepp-
procurement.gr,  Φαξ: +302132141229, Διεύθυνση στο διαδίκτυο : http://www.aepp@aepp-procurement.gr  

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το δυο (2) 
τοις εκατό (%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς τον Φ.Π.Α., με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό 
ψηφίο.

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.
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Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών 
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 61334 (Γεώργιος Λαδιάς).

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με το αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου παρέχονται από την Διεύθυνση 
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου / Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων του 
Δήμου, ταχ. διεύθυνση Κωνσταντινουπόλεως 6, Ιωάννινα, τ.κ 45444 τηλ: 26510 31168, 26513 61396, αρμόδιος 
υπάλληλος Καλογήρου Κων/νος. 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  & ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΒΒΑΣ
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