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Ιωάννινα 28/9/2018 
                                                                                                                             Αριθμ. Πρωτ.:  7128 
                                                                       

                                 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΟΥ 10ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Του Κ.Α. 10-7133.006, ποσού 1.000€ και Κ.Α. 10-6261.004, ποσού 950€ 

(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.») 
Αριθμ. Πρόσκλησης 69/2018 

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. Το υπ΄ αριθμ. ΦΕΚ 1058/τ. Β΄/30-5-2011 περί συγχώνευσης των υφιστάμενων Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ιωαννιτών σε Ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
Δικαίου. 
14. Την πρόσκληση με αρ.Πρωτ. 3777/2-5-2018 της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και 
Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε.) για το «Πρόγραμμα χρηματοδότησης των Δήμων και των 
Νομικών τους προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής 
φροντίδας». 
15. Την με αριθμ. 104 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που έγινε στις 26/6/2018 που 
εγκρίνει την συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. στο πρόγραμμα χρηματοδότησης της υπ. 

ΑΔΑ: Ρ7ΖΡΟΚΠΕ-9Β5



 

 
αριθμ. 3777/2-5-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 66ΞΥ465ΖΩ-Γ6Ψ) της 
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής 
φροντίδας». 
16. Την ανάγκη του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» για την «προμήθεια χρωμάτων και 
ελαιοχρωματισμού του 10ου Παιδικού Σταθμού Περάματος του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου 
Ιωαννιτών». 
17.  Τις πιστώσεις που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2018 του Κ.Α. 10-
7133.006 και Κ.Α. 10-6261.004. 
18. 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 335/2018 με ΑΔΑ: 9ΑΚΡΟΚΠΕ-
15Χ και η με αριθμό 336/2018 με ΑΔΑ: ΨΖ1ΠΟΚΠΕ-ΒΔ5. 
                                                          Ανακοινώνει 

Τη διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών και κριτήριο τη 
χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση της προμήθειας χρωμάτων και ελαιοχρωματισμούτου 10ου 
Παιδικού Σταθμού Περάματος του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών, όπως ακριβώς 
αναφέρεται στην επισυναπτόμενη μελέτη. 
 
       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 χρωμάτων και ελαιοχρωματισμός του 10ου Παιδικού 
Σταθμού Περάματος του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών». 
 Για την με αριθ. πρόσκληση αριθμ. 69/2018. 
  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. 2651054067). 

    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 
Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018. 

 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή που θα καταθέσει την συνολικά 
οικονομικότερη προσφορά ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ. 
  Οι συμμετέχοντες μπορούν να πάρουν μέρος και στις δύο ομάδες ή σε μία από 
αυτές. 
 
      

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

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ 
 

Συνημμένα: 
Τεχνική Περιγραφή – Μελέτη με αριθμ. πρωτ. 7114/28-9-2018. 

 
 

ΑΔΑ: Ρ7ΖΡΟΚΠΕ-9Β5
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