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Ιωάννινα: 27/6/2018  
                    Αρ. πρωτ.: 4641 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ 
Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  

Του Κ.Α. 10-7135.001, ποσού 4.630€ 
(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.») 

Αριθμ. Πρόσκλησης 42/2018 
 
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 «προμήθεια ειδών σκίασης 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. 10-
7135.001. 
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 260/594/26-6-2018, ΑΔΑ: 
73Η0ΟΚΠΕ-1ΞΖ. 
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                                                          Ανακοινώνει 
     Τη διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών και κριτήριο τη χαμηλότερη 
τιμή, για την ανάθεση της προμήθειας ειδών σκίασης για τις δομές του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. 
Δήμου Ιωαννιτών. 
Η προμήθεια έχει ως εξής: 
ΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΞΙΑ  

1 Κάθετες περσίδες 1,90x3,25 25,00€ 154,37€ 

2 Κάθετες περσίδες 2,60x3,25 25,00€ 211,25€ 

3 Κάθετες περσίδες 2,77x3,25 25,00€ 225,06€ 

4 Κάθετες περσίδες 4,23x3,25 25,00€ 343,69€ 

5 Κάθετες περσίδες 1,08x3,25 25,00€ 87,75€ 

6 Κάθετες περσίδες 1,08x3,25 25,00€ 87,75€ 

7 Κάθετες περσίδες 3,00x1,90 25,00€ 142,50€ 

8 Κάθετες περσίδες 2,84x1,80 25,00€ 127,80€ 

9 Περσίδες Αλουμινίου 1,40x2,50 30,00€ 105,00€ 

10 Περσίδες Αλουμινίου 1,40x2,50 30,00€ 105,00€ 

11 Περσίδες Αλουμινίου 0,80x3,25 30,00€ 75,00€ 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 1.665,17€ 
 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ/m2 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

Roller (πολυεστερικό ύφασμα) 1,85Χ1,55 1 29,00€ 83,15€ 

Roller (πολυεστερικό ύφασμα) 0,95Χ1,55 1 29,00€ 44,95€ 

Roller (πολυεστερικό ύφασμα) 1,52Χ1,80 8 29,00€ 634,75€ 

Roller (πολυεστερικό ύφασμα) 0,92Χ1,55 1 29,00€ 44,95€ 

Roller (πολυεστερικό ύφασμα) 1,85Χ1,55 1 29,00€ 83,15€ 

Roller (πολυεστερικό ύφασμα) 2,02Χ1,55 1 29,00€ 90,79€ 

Roller (πολυεστερικό ύφασμα) 1,96Χ1,55 2 29,00€ 176,20€ 

Roller (πολυεστερικό ύφασμα) 2,01Χ1,55 1 29,00€ 90,35€ 

Roller (πολυεστερικό ύφασμα) 1,24X2,10 1 29,00€ 106,00€ 

Roller (πολυεστερικό ύφασμα) 2,03X2,75 1 29,00€ 106,00€ 

Roller (πολυεστερικό ύφασμα) 1,25X2,10 1 29,00€ 106,00€ 

Roller (πολυεστερικό ύφασμα) 2,15X1,70 4 29,00€ 424,00€ 

Roller (πολυεστερικό ύφασμα) 1,65X1,80 3 29,00€ 258,39€ 

Στορ αλουμινίου 0,78Χ2,10 1 30,00€ 63,00€ 

Στορ αλουμινίου 1,77Χ1,21 2 30,00€ 128,50€ 

Στορ αλουμινίου 1,85Χ1,70 1 30,00€ 94,35€ 

Στορ αλουμινίου 0,75Χ1,70 1 30,00€ 51,00€ 

Στορ αλουμινίου 0,65X2,10 1 30,00€ 63,00€ 

Στορ αλουμινίου 2,05X2,8 1 30,00€ 172,20€ 

Στορ αλουμινίου 1,45X2,2 1 30,00€ 91,35€ 

Στορ αλουμινίου 1,27X1,35 1 30,00€ 51,43€ 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 
  

2.963,51€ 

   Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα τοποθέτησης στις δομές που θα σας 
υποδειχθούν από την υπηρεσία μας. 
 
    ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
       Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εταιρείες, ενώσεις 
προμηθευτών και συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο. 
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  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  
Ειδικότερα: 1) Στον κυρίως φάκελο θα αναγράφεται  με κεφαλαία γράμματα  
  α)ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ: «Προμήθεια ειδών σκίασης για τις δομές του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. 
Δήμου Ιωαννιτών» 
 Για την με αριθ. πρόσκληση αριθμ. 42/2018 
  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. 2651054262). 

    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 3 
Ιουλίου 2018 και ώρα 11.00π.μ.. 
  

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Μετά την λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών, η επιτροπή, αφού παραλάβει τις 
προσφορές από το Πρωτόκολλο, 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.  
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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.  
 
                                           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. 

ΠΛΗΡΩΜΗ 
    Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει αφού προσκομιστεί το αντίστοιχο τιμολόγιο, με την έκδοση 
χρηματικού εντάλματος ίσης αξίας με αυτή των προϊόντων που παρελήφθησαν 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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