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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΠΟΘΗKΗΣ
Διεύθυνση: Καπλάνη 7
Πληροφορίες: Αγγελική Μπασούνα, τηλ. 26513-61332
mail : ampasouna@ioannina.gr
ΦΑΞ :26510- 74441, Τ.Κ. 45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

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 βάσει τιμής για την γενική υπηρεσία με τίτλο: «Δράσεις ευαισθητοποίησης και 
δημοσιότητας για το πρόγραμμα διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Ιωαννιτών», συνολικής προϋπολογισθείσης 
αξίας με Φ.Π.Α. 61.442,00 € που θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 62.7341.011 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, σύμφωνα 
με την αριθ. 487/2022 (ΑΔΑ: 9Τ3ΗΩΕΩ-ΡΜΓ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση υπηρεσίας. Κωδικός NUTS: EL 543. Τα προς προμήθεια 
είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 90500000-2 
(Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα) (Κωδικολόγιο CPV 2008).

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των εργασιών με βάση τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του 
παρακάτω Πίνακα:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
(€)

Φυλλάδια καφέ κάδου 
(συμπεριλαβανομένων 40 τμχ σε κώδικα Μπράιγ) 30.000 0,50 15.000,00 

Φυλλάδια οικιακής κομποστοποίησης 
(συμπεριλαβανομένων 15 τμχ σε κώδικα Μπράιγ) 1.100 0,50 550,00 

Αφίσες 3.000 5,00 15.000,00 
Περίπτερα ενημέρωσης 10 650,00 6.500,00 
Ενημέρωση φορέων - εκπαιδευτικών κλπ 20 450,00 9.000,00 
Ψηφιακή εκστρατεία ενημέρωσης 1 3.500,00 3.500,00 
Συνολικό Κόστος 49.550,00 
Φ.Π.Α. 24% 11.892,00 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 61.442,00 

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 
05/08/2022 και καταληκτική ημερομηνία 19/08/2022 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. 
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Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), Λεωφόρος 
Θηβών 196-198, Τ.Κ. 18233, Αθήνα, Ελλάδα, τηλ.: +30213214216, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 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 δύο (2) τοις εκατό (%) της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς τον Φ.Π.Α., ήτοι 991,00 ευρώ.

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 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 61332 (Αγγελική Μπασούνα).  

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  & ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΒΒΑΣ
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