
 
 

 

Ιωάννινα,26 /03/2019 

Α.Π:493 

 

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ με Α.Π:493 για τθν απευκείασ ανάκεςθ 

προμικειασ προϊόντων κακαριςμοφ, προϊόντα ατομικισ περιποίθςθσ  για τθ 

«Δομι Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων ςτα Ιωάννινα». 

 

Η Αςτική μη κερδοςκοπική Εταιρία με την επωνυμία «Διεθνζσ Κζντρο για την Βιϊςιμη 

Ανάπτυξη» (ISCD), αναηθτά προμθκευτζσ για προϊόντα κακαριςμοφ-προϊόντα 

ατομικισ περιποίθςθσ (CPV: Προϊόντα κακαριςμοφ: 39830000-9, προϊόντα ατομικισ 

περιποίθςθσ: 33700000-7), για τισ ανάγκεσ τησ «Δομήσ Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων 

Ανηλίκων ςτα Ιωάννινα», με κωδικό ΟΠ(MIS)5021796, η οποία ζχει ενταχθεί ςτον 

ειδικό ςτόχο «Άςυλο» και ςτον εθνικό ςτόχο «Τποδοχή/Άςυλο» του Ε.Π. Σαμείου 

Αςφλου, Μετανάςτευςησ και Ζνταξησ, με την αρ. πρωτ 566/Φ38/29-03-2018 υμφωνία 

Επιδότηςησ Δράςησ του Ε.Τ..Τ.Δ.Σ.Α.Μ.Ε.Σ.Ε.Α.Α.Π. και χρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ζνωςη, το Σαμείο Αςφλου Μετανάςτευςησ και Ζνταξησ και από εθνικοφσ 

πόρουσ. 

Η προμήθεια θα γίνει με τη διαδικαςία τησ απευθείασ ανάθεςησ διάρκειασ 3 με 

δυνατότητα παράταςησ 2 μηνϊν για το ακόλουθο ΣΜΗΜΑ: 

ΤΜΗΜΑ 

Ξενοδοχείο «Εξοχι» 
Πζραμα Ιωαννίνων 

1 Πάροδοσ Κατςιμιτρου 
Τ.Κ.45500  

 

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικαςία τησ απευθείασ ανάθεςησ και με 

κριτήριο την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά βάςει τιμήσ 

προκφπτουςα από το μεγαλφτερο ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ για το ςφνολο των 

ειδϊν τθσ πρόςκλθςθσ. Σο «ISCD» διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειϊςει την 

ποςότητα κατακφρωςησ ςτα πλαίςια του προχπολογιςμοφ ή να διακόψει 

οποτεδήποτε και μονομερϊσ την προμήθεια οριςμζνων ή όλων των ειδϊν, ανάλογα 

με τισ ανάγκεσ τησ. την περίπτωςη αυτή Ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ δεν ζχει δικαίωμα να 

απαιτήςει την εκτζλεςη τησ ποςότητασ τησ  προμήθειασ μζχρι την κάλυψη τησ.  



 
 

 

 Η αξιολόγηςη των προςφορϊν θα διεξαχθεί την Παραςκευή 05/04/2019 και ϊρα 

13:00 ςτην ζδρα τησ Αναθζτουςασ επί τησ οδοφ 28ησ Οκτωβρίου 9(τοά Ορφζα) 

ενϊπιον τησ αρμόδιασ επιτροπήσ. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςε ςφραγιςμζνο 

φάκελο ςτην ζδρα τησ Αναθζτουςασ. Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ ςχετικά με την 

διεξαγωγή και τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να 

απευθφνονται ςτα γραφεία του «ICSD», ϊρεσ 10:00-14:00 τισ εργάςιμεσ ημζρεσ. 

 

Οι προςφορζσ μποροφν να κατατεθοφν ςτο «ICSD» με κάθε πρόςφορο μζςο 

επικοινωνίασ (ταχυδρομικά ζγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίςτοιχο τρόπο). 

 Σαχυδρομική Διεφθυνςη: 28ησ Οκτωβρίου 9(τοά Ορφζα)-1οσ Όροφοσ 

 Fax-τηλ.:  26510-68532 

 Ηλεκτρονική Διεφθυνςη: icsdrefugees@gmail.com 

Ημερομθνία λιψθσ τθσ προςφοράσ από τo «ISCD»  το αργότερο ζωσ τθν Πζμπτθ 

04/04/2019 ϊρα 15.00 μ.μ. 

 

Ο Πρόεδροσ 

 

 

τζφανοσ Πανακοφλιασ 

 

 

 


