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ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 για την « Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων Νέας Τεχνολογίας Τύπου  LED για την 

αντικατάσταση εσωτερικού φωτισμού του Σπηλαίου Περάματος» 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ. Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων 
 

         Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται μόνο βάσει  τιμής, 
όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 86 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη  με τίτλο  
«Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων Νέας Τεχνολογίας Τύπου  LED για την αντικατάσταση 

εσωτερικού φωτισμού του Σπηλαίου Περάματος», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 
74.400,00 € με ΦΠΑ.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων (Σπηλαίου 19 – 
Πέραμα Ιωαννίνων)  την   3 Οκτωβρίου  2018, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα   10:00 π.μ. κατά την οποία λή-
γει η προθεσμία παραλαβής προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής ή να αποστείλουν τις έγ-
γραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Σπήλαιο Πε-
ράματος Ιωαννίνων (Σπηλαίου 19, Πέραμα Ιωαννίνων, Τ.Κ. 45500, το αργότερο μέχρι και την προη-
γούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την 2-10-2018 και ώρα 14:30 μ.μ. Προσφο-
ρά που κατατίθεται στο πρωτόκολλο μετά την ανωτέρω ημερομηνία/ώρα είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται 
απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί 

Τα απαραίτητα να υποβληθούν δικαιολογητικά αναφέρονται στην σχετική Διακήρυξη. 
Η προσφορά των ενδιαφερομένων δεσμεύει αυτούς για διάστημα τριών (120) εκατόν είκοσι η-

μερολογιακών ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.   
Η παράδοση θα γίνει εντός δώδεκα μηνών από την ημέρα κατακύρωσης της προμήθειας. 

Πληροφόρηση  ενδιαφερομένων 
Το σύνολο της παρούσας μετά των παραρτημάτων παρέχεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα 

του Σπηλαίου Περάματος (http://www.info@spilaio-perama.gr), στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου 
και του γραφεία Σπηλαίου Περάματος  και  στο ΚΗΜΔΗΣ.  Όσοι επιθυμούν να παραλάβουν και αντίγρα-
φα των τευχών δημοπράτησης σε έντυπη μορφή μπορούν να ζητηθούν από τα γραφεία του Σπηλαίου Πε-
ράματος Ιωαννίνων  (Σπηλαίου 19- Πέραμα Ιωαννίνων). 

 Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γρα-
φεία του Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων  (Σπηλαίου 19- Πέραμα Ιωαννίνων , τηλ. 2651081650 Κάκος 
Γεώργιος) 
 Ο ανωτέρω διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.          

           
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ Σ  
Σπηλαίου Περάματος 
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