
        
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
             Ν.Π.Δ.Δ. 
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και 
Προσχολικής Αγωγής                    
Αβέρωφ 6 – 45 221 Ιωάννινα 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Συνοπτικού διαγωνισμού 

     ΙΩΑΝΝΙΝΑ 31/05/2018 
     Αριθ. Πρωτ:3801 

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» 
 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.» Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας -          
Αλληλεγγύης  και Προσχολικής Αγωγής» 

 
       Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο 
βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη (αριθμ. 3343/8-5-2018Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού) μελέτη, 

συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 63.624,04€ με Φ.Π.Α. 
      Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, την 12/06/2018και ώρα 
9.30-10.00 π.μ. στα Γραφεία του Ν.Π..Δ.Δ. επί της Αβέρωφ 6, 3ος όροφος, στα Ιωάννινα. 
      Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ενώπιον της επιτροπής ή να αποστείλουν 
τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο του 
Ν.Π.Δ.Δ. ,οδός Αβέρωφ 6 Ιωάννινα Τ.Κ. 45221, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη 
της ημέρας του διαγωνισμού, δηλαδή την 11/06/2018 και ώρα 14.30μμ.Προσφορά που 
κατατίθεται στο πρωτόκολλο μετά την ανωτέρω ημερομηνία/ ώρα είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται 
απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγισθεί. 
     Τα απαραίτητα να υποβληθούν δικαιολογητικά αναφέρονται στην σχετική Διακήρυξη. 
     Η προσφορά των ενδιαφερομένων δεσμεύει αυτούς για διάστημα εκατόν είκοσι (120) 
ημερολογιακών ημερών, προσμετρούμενη από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
                                             Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 
     Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης μετά των παραρτημάτων παρέχεται ηλεκτρονικά από 
την ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών (http:www.ioannina.gr), του Ν.Π.Δ.Δ. 
(http:www.okpapa.gr) και από το ΚΗΜΔΗΣ. Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε μία τοπική 
εφημερίδα.  
    ΄Οσοι επιθυμούν να παραλάβουν αντίγραφα των τευχών δημοπράτησης σε έντυπη μορφή 
μπορούν να απευθυνθούν στα Γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. (Αβέρωφ 6,3ος όροφος, Ιωάννινα). 
    Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από τα Γραφεία 
του Ν.Π.Δ.Δ., στο τηλέφωνο 2651054067 (κ. Δούβλη Χριστιάννα) 
    Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών (για την συνολική 
προκηρυχθείσα ποσότητα) όπως περιγράφεται στη σχετική διακήρυξη. 
    Ο ανωτέρω διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως 
ισχύει. 
 
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 
                                                                                          « Ο.Κ.Π.Α.Π.Α» 
 
 
 
       ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ 

 

 

ΑΔΑ: ΩΜΧΦΟΚΠΕ-9ΕΜ
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