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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 4412/2016 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο 
βάσει της τιμής η υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, δράσεις ενημέρωσης, 
δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στο Δήμο Ιωαννιτών για τις Παρεμβάσεις Αστικής Αναζωογόνησης 
του Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Ιωαννιτών». 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάση 
τιμής. 

Τα αναλυτικά στοιχεία της υπηρεσίας 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). 

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 : 25/08/2022  και 
ώρα 10:00 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 01/09/2022  και ώρα 10.00 π.μ.  

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) – χιλίων εξακοσίων 
δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά (1.612,90€)  

Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες, μια (1) 
εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.ioannina.gr) και 
στον Ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr , ενώ ολόκληρη η διακήρυξη 
του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. 

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 

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 62e1846170128e28a80ffc26 στις27/07/22 21:31

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.ioannina.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.ioannina.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




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. 

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 τέσσερις (4) ημέρες πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών.  

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: 

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό διατίθενται στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας 

Οδός                                                : Αγ. Μαρίνας 54 
Ταχ.Κωδ.  : 45 444 Ιωάννινα 
Τηλ.  : 2651083880-81 
E-mail             : texniki@ioannina.gr 
Πληροφορίες  : κ. Βασίλειος Δ. Τσούρης 
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ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΓΩΝ &  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 

Γεώργιος Αρλέτος 
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