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    Ιωάννινα: 16/5/2018  
                    Αρ. πρωτ.: 3547 

                                                                   
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ – ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΩΘΗΤΙΚΩΝ ΦΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. 

ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  
Του Κ.Α. 00-6495, ποσού 2.800€ και Κ.Α. 10-6682, ποσού 1.375€ 

(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.») 
Αριθμ. Πρόσκλησης 35/2018 

 
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.»  
Έχοντας υπόψη: 
1. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 

του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του 

άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

4. Την παρ. 13 του άρθρου 20 του ν.3731/2008. 
5. Τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α/85/11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ιδιαίτερα 
την παρ. 14 του άρθρου 6.  
6. Τον Ν. 4070/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ» Δημόσια λογιστική και άλλες διατάξεις όπως ισχύει σήμερα. 
7.Τον Ν. 3871 /2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», όπως ισχύει σήμερα . 
8. Το N. 2362/95 περί «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις». 
9. Το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005) περί «Τροποποίησης του Ν. 3310/2005 περί «Μέτρων για τη 
διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων». (ΦΕΚ 30/Α/14-02-2005). 
10. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/ 13-07-2010) «Ενίσχυση διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 
11. Το Π.Δ 113/2010  όπως ισχύει σήμερα. 
12. Τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ): 
α)  Οι διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 1, περιπτ. 31 του Ν. 4412/2016. 
β)  Οι διατάξεις του άρθρου 118, παρ. 1 & 2 του Ν. 4412/2016. 
γ)  Οι διατάξεις του άρθρου 328  του Ν. 4412/2016. 
13. Την ανάγκη  του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» για την «παροχή υπηρεσιών μυοκτονίας – 
απεντόμωσης και την προμήθεια απωθητικών φιδιών για τις δομές του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. 
Δήμου Ιωαννιτών». 
14.  Την πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2018 του Κ.Α. 00-6495 
και Κ.Α. 10-6682. 
15. Τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των 
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο 
Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με αριθμό 232/16-5-2018 με ΑΔΑ: 
66ΣΜΟΚΠΕ-Ε1Β και 233/16-5-2018 με ΑΔΑ: 7ΝΡ2ΟΚΠΕ-ΖΒΙ. 
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Ανακοινώνει 
Τη διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών και κριτήριο τη χαμηλότερη 
τιμή, για την ανάθεση της προμήθειας και της υπηρεσίας «παροχή υπηρεσιών μυοκτονίας – 
απεντόμωσης και την προμήθεια απωθητικών φιδιών για τις δομές του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. 
Δήμου Ιωαννιτών». 
Η προμήθεια, υπηρεσία, εργασία έχει ως εξής: 

1) Κόστος υπηρεσίας απεντόμωσης κ.α.: 2.800€. 

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Κόστος απεντόμωσης  20 

Κόστος απολύμανσης  40 

Κόστος σύνταξης φακέλου μυοκτονίας – 

απεντόμωσης  

Κάθε δομής 

Μηχανική παγίδα πολλαπλών συλλήψεων 70 

 
2)Κόστος απωθητικών φιδιών: 1.375€. 

ΔΟΜΕΣ ΤΕΜ. 
ΑΠΩΘΗ

Τ. 

ΤΙΜΗ/ΤΕ
Μ 

ΤΙΜΗ ΤΕΜ. Φ.Π.Α. 
24% 

ΣΥΝΟΛΟ 

1
ο
 ΚΑΠΗ 2 14,98€ 29,96 € 7,19 € 37,15 € 

2
ο
 ΚΑΠΗ 2 14,98€ 29,96 € 7,19 € 37,15 € 

ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ 10 14,98€ 149,80 € 35,95 € 185,75 € 
ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 3 14,98€ 44,94 € 10,79 € 55,73 € 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 3 14,98€ 44,94 € 10,79 € 55,73 € 
ΔΗΜ. ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ 15 14,98€ 224,70 € 53,93 € 278,63 € 
3

ος
 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2 14,98€ 29,96 € 7,19 € 37,15 € 

4
ος

 ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΩΝ 3 14,98€ 44,94 € 10,79 € 55,73 € 
5

ος
 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 3 14,98€ 44,94 € 10,79 € 55,73 € 

8
ος

 ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ 3 14,98€ 44,94 € 10,79 € 55,73 € 
10

ος
 ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 3 14,98€ 44,94 € 10,79 € 55,73 € 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΙΑΣ 2 14,98€ 29,96 € 7,19 € 37,15 € 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ 2 14,98€ 29,96 € 7,19 € 37,15 € 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΟΓΓΑΔΩΝ 2 14,98€ 29,96 € 7,19 € 37,15 € 
1

ος
 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  2 14,98€ 29,96 € 7,19 € 37,15 € 

3
ος

 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2 14,98€ 29,96 € 7,19 € 37,15 € 
4

ος 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2 14,98€ 29,96 € 7,19 € 37,15 € 

5
ος

 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 3 14,98€ 44,94 € 10,79 € 55,73 € 
6

ος
 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 3 14,98€ 44,94 € 10,79 € 55,73 € 

7
ος

 ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ 3 14,98€ 44,94 € 10,79 € 55,73 € 
8

ος
 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 3 14,98€ 44,94 € 10,79 € 55,73 € 

11
ος

 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 1 14,98€ 14,98 € 3,60 € 18,58 € 
ΣΥΝΟΛΟ 74  1.108,52 €  1.374,56 € 

  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 
Για την καταπολέμηση των τρωκτικών θα διατηρηθεί το υπάρχων δίκτυο παγίδων εσωτερικά και 
εξωτερικά των κτιρίων και θα προστεθούν παγίδες όπου απαιτείται. 
Ο έλεγχος των παγίδων και η συλλογή των στοιχείων που χρειάζονται για τον ολοκληρωμένο 
έλεγχο των τρωκτικών θα είναι από εξειδικευμένο τεχνικό της αναδόχου εταιρείας. 
Τα τρωκτικοκτόνα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια της υπηρεσίας θα είναι 
συμπαγή, ώστε να επιτρέπουν την εκτίμηση της όποιας κατανάλωσης και θα είναι εγκεκριμένα από 
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για ανάλογη χρήση. 
Ο έλεγχος των δολωματικών σταθμών και η αντικατάσταση των τρωκτικοκτόνων σκευασμάτων θα 
πραγματοποιείται όπως θα ορίζει η υπηρεσία μας. 
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Σε περίπτωση ενεργούς προσβολής σε εσωτερικούς χώρους, η αντιμετώπιση θα  είναι άμεση, η 
εφαρμογή θα πραγματοποιείται με μηχανικά μέσα σύλληψης (οικολογικές παγίδες, κόλλες κ.ά.). 
Η ανταπόκριση θα πρέπει να γίνεται εντός 48 ώρου το αργότερο. 
 
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ  
Έλεγχος ερπόντων και ιπτάμενων εντόμων 

 Στους χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων η καταπολέμηση θα γίνετε με τη χρήση gel, 
όποτε παρουσιάζεται δραστηριότητα. 

 Σε αποθηκευτικούς χώρους και στο σύνολο των φρεατίων θα γίνονται ψεκαστικές ή 
σκονισμού εφαρμογές υπολειμματικότητας σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

 Τα εντομοκτόνα και gel που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι άοσμα και εγκεκριμένα 
από το Υπουργείο Υγείας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 
Η απολύμανση θα γίνεται με ψεκασμό ή εκνέφωση μικροβιοκτόνων σκευασμάτων σε χώρους 
όπου απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα. Η συχνότητα των εφαρμογών αυτών θα είναι όπως θα ορίζεται 
από την υπηρεσία μας. 
 
Εκθέσεις - Αναφορές 
Με το τέλος κάθε εργασίας εκδίδεται βεβαίωση εφαρμογής, όπου αναφέρονται τα σκευάσματα που 
θα χρησιμοποιούνται από τον ανάδοχο, οι συσκευές που ελέγχτηκαν, η ύπαρξη δραστηριότητας 
παρασίτων κ.λ.π.. 
 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ 

1. Πρόγραμμα επισκέψεων 
2. Βεβαιώσεις απεντόμωσης – μυοκτονίας εκτυπώνονται επιτόπου μετά την εφαρμογή και 

περιλαμβάνουν μια σειρά στοιχείων 
3. Φύλλα ελέγχου δολωμάτων Σταθμών 
4. Εγχειρίδιο με τα προληπτικά μέτρα και τα δελτία ασφαλείας των φαρμάκων (MSDS) 
5. Άδεια της εταιρείας από το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης 
6. Λίστα εγκεκριμένων φαρμάκων που θα χρησιμοποιηθούν 
7.  φυλλάδια και MSDS των φαρμάκων που θα   

    ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
       Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εταιρείες, ενώσεις 
προμηθευτών και συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο. 

  Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της Απευθείας Ανάθεσης Προέδρου μετά από την 
κατάθεση έγγραφων προσφορών από τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά.  
     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την 
επαγγελματική του δραστηριότητα, ότι δεν τελεί υπό  πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. 
β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσης πρόσκλησης  
και τους αποδέχεται . 
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί 

με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις 

ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Φορολογική ενημερότητα 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

4.. Πιστοποιητικό γενικού εμπορικού μητρώου – Γ.Ε.ΜΗ.. 
       ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 Οι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο  
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Ειδικότερα: 1) Στον κυρίως φάκελο θα αναγράφεται  με κεφαλαία γράμματα  
  α)ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ:. «Παροχή υπηρεσιών μυοκτονίας – απεντόμωσης και την προμήθεια 
απωθητικών φιδιών για τις δομές του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών» 
 Για την με αριθ. πρόσκληση αριθμ. 35/2018 
  β) Tα στοιχεία του αποστολέα 
2) Σε καλά σφραγισμένο υποφάκελο, που θα αναγράφει:  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής. 
3) Σε καλά σφραγισμένο υποφάκελο, που θα αναγράφει: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα 
περιέχονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς αριθμητικά και ολογράφως. 
Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και να περιλαμβάνει τις κρατήσεις υπέρ 
τρίτων. 
Οι προσφορές που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν θα αξιολογηθούν. 
Οι προσφορές που θα κατατεθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται δεκτές. 
Οι προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Οι προσφορές θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένες, χωρίς σβησίματα, τυχόν διορθώσεις θα 
πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και ευκρινείς. Διαφορετικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.», Αβέρωφ 6, 45221, 3ος όροφος, καθημερινά, τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2651054061.). 

    Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στο 
Πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ., Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 6 - 45221 Ιωάννινα, το αργότερο μέχρι την 
Τετάρτη 23/5/2018 και ώρα 11.00π.μ.  
  

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Μετά την λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών, η επιτροπή θα προβεί στο άνοιγμα των 
προσφορών.  Αριθμούνται από την Επιτροπή που ορίστηκε με απόφαση του Δ.Σ, οι φάκελοι των 
προσφορών με την σειρά που επιδόθηκαν. 
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής και εφόσον ελεγχθούν αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές. 
Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και πριν το άνοιγμα των οικονομικών 
προσφορών, όσες από αυτές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, γνωστοποιείται δε στους 
ενδιαφερομένους, έγκαιρα, με έγγραφο, ο λόγος της απόρριψης της προσφοράς. 
Οι συμμετέχοντες  μπορούν να παραβρίσκονται στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.  
Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση 
αυτών σε πρακτικό.                                           

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
      Κατά της νομιμότητας της διενέργειας της διαδικασίας ή της συμμετοχής αναδόχου σε αυτήν, μόνο από 
ανάδοχο που συμμετέχει στη διαδικασία ή αποκλείσθηκε από αυτήν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
της και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο Ν.Π.Δ.Δ. 
«Ο.Κ.Π.Α.Π.Α» κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την 
ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή 
της διαδικασίας, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας από το αρμόδιο 
όργανο. 
     Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο 
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον 
διοικητικό όργανο (παράγρ. 2, άρθ.127, ν.4412/2016).  
 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
    Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που προσφέρει τη συνολικά χαμηλότερη τιμή.  
     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά σε μία ή περισσότερες ή και σε 
όλες τις ομάδες ή κατηγορίες της πρόσκλησης. 
     Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά σε κάθε είδος της ομάδας ή της 
κατηγορίας της πρόσκλησης, σε διαφορετική περίπτωση θα απορρίπτεται. 
 
                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ 
     Στον ανάδοχο που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση της απόφασης τελικής έγκρισης. 
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, συντάσσεται η σχετική σύμβαση και υπογράφεται και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της πρόσκλησης  και περιλαμβάνει όλα 
τα στοιχεία της προμήθειας και της υπηρεσίας. 
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ΠΛΗΡΩΜΗ 
    Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει αφού προσκομιστεί το αντίστοιχο τιμολόγιο, με την έκδοση 
χρηματικού εντάλματος ίσης αξίας με αυτή των προϊόντων κα των υπηρεσιών που παρελήφθησαν 
και εκτελέστηκαν, μετά τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών. 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» 
 
 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ 
 

Κοινοποίηση: 
Μέλη Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών. 
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