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ΘΔΜΑ : «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΔΤΠΡΔΠΙΜΟΤ» 
Ο Πξόεδξνο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.» Οξγαληζκόο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο -             

Αιιειεγγύεο  θαη Πξνζρνιηθήο Αγσγήο» 
 

       Πποκηπύζζει ζπλνπηηθό δηαγσληζκό με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ θαη θξηηήξην 
θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά κόλν 
βάζεη ηηκήο, ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 88 ηος Ν.4412/2016 και ζύμθωνα με ηην 
εγκεκπιμένη απιθ. 1941/10-03-2020 μελέηη για ηην “Ππομήθεια ειδών καθαπιόηηηαρ και 
εςππεπιζμού”, ζςνολικήρ πποϋπολογιζθείζηρ αξίαρ 74.391,93€ κε Φ.Π.Α. 
      Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί, ηελ 22/04/2020 θαη ώξα 9.30-10.00 π.κ. ζηα Γξαθεία 
ηνπ Ν.Π..Γ.Γ. επί ηεο Αβέξσθ 6, 3νο όξνθνο, ζηα Ισάλληλα. 
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα απνζηείινπλ ηηο έγγξαθεο πξνζθνξέο ηνπο, κέζα ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζην πξσηόθνιιν ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. , νδόο  ΑΒΔΡΩΦ 6 Ισάλληλα Σ.Κ. 

45221, ην αξγόηεξν κέρξη θαη ηελ πξνεγνύκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνύ, δειαδή ηελ 21/04/2020 θαη ώξα 14:30 κ.κ. Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη 

πξνζθνξέο ζα απνζηαινύλ κόλν ηαρπδξνκηθά ή κε ππεξεζία ηαρπκεηαθνξάο κέρξη 

ηελ πξνεγνύκελε ηεο εκέξαο ηνπ δηαγσληζκνύ ιόγσ ησλ επεηγόλησλ κέηξσλ γηα ηελ  

πξόιεςε θαη ηελ αλάγθε πεξηνξηζκνύ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλατνύ (COVID-19) 

ζύκθσλα κε ηα όζα πξνβιέπνληαη ζηηο ζρεηηθέο Πξάμεηο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ , 

ζηηο εγθπθιίνπο   ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαζώο θαη ζηελ κε αξηζκό 2189/17-3-

2020 ΑΓΑ: ΩΛ5ΒΟΚΠΔ-ΔΔΛ απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Δπηζεκαίλεηαη όηη 

εάλ ιεθζνύλ επηπιένλ κέηξα, ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζα ζπλερηζηεί 

πξνζαξκνδόκελε ζηελ ιεηηνπξγία ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηώλ όπσο απηή ζα 

θαζνξηζηεί από ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ.  

 Σα απαπαίηηηα να ςποβληθούν δικαιολογηηικά αναθέπονηαι ζηην ζσεηική Γιακήπςξη. 
     Η πποζθοπά ηων ενδιαθεπομένων δεζμεύει αςηούρ για διάζηημα εκαηόν είκοζι (120) 
ημεπολογιακών ημεπών, πποζμεηπούμενη από ηην επόμενη ηηρ διενέπγειαρ ηος 
διαγωνιζμού. 

Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ 
     Σο πλήπερ κείμενο ηηρ διακήπςξηρ μεηά ηων παπαπηημάηων παπέσεηαι ηλεκηπονικά από 
ηην ιζηοζελίδα ηος Γήμος Ιωαννιηών (http:www.ioannina.gr), ηος Ν.Π.Γ.Γ. 
(http:www.okpapa.gr) και από ηο ΚΗΜΓΗ. Η παπούζα θα δημοζιεςθεί ζε μία ηοπική 
εθημεπίδα.  
        Σςσόν διεςκπινήζειρ ζσεηικά με ηοςρ όποςρ ηηρ Γιακήπςξηρ παπέσονηαι από ηα Γπαθεία 
ηος Ν.Π.Γ.Γ., ζηο ηηλέθωνο 2651054067. 
    Πποζθοπέρ γίνονηαι δεκηέρ για ηο ζύνολο ηων ςπό ππομήθεια ειδών για ηιρ ομάδερ Α & Β 
(για ηην ζςνολική πποκηπςσθείζα ποζόηηηα) όπωρ πεπιγπάθεηαι ζηη ζσεηική διακήπςξη. 
    Ο ανωηέπω διαγωνιζμόρ θα διεξασθεί ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4412/2016 όπωρ 
ιζσύει. 
 
       Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ. 
                                                                                          « Ο.Κ.Π.Α.Π.Α» 
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