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Μζγαρα,  19.02.2019 

Αριθμ. Πρωτ.: 310 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΕΙ ΣΙΜΗ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ: «ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ 

ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΠΑΙΔΙΩΝ (Κ.Δ.Α.Π.) – ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ 

ΚΕΝΣΡΩΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΠΑΙΔΙΩΝ (Κ.Δ.Α.Π.)», ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΡΕΩΝ (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.)». 

 

Προϋπολογιςμόσ: 75.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%) 

Σο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΣΟΤ 

ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΡΕΩΝ, ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.ΜΕ » 

 

ΔΙΑΚΗΡΤΕΙ 

ςυνοπτικό διαγωνιςμό με ζγγραφεσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτήριο 

κατακφρωςησ την πλζον ςυμφζρουςα, από οικονομική άποψη προςφορά βάςει 

τιμήσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 117 του Ν.4412/2016, για την ανάθεςη 

δημόςιασ ςφμβαςησ παροχήσ γενικϊν υπηρεςιϊν κατά την ζννοια τησ παρ.1 

περίπτωςησ 9, υποπερίπτωςησ β του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 για την : 

«Τλοποίηςη Προγραμμάτων Κζντρων Δημιουργικήσ Απαςχόληςησ Παιδιϊν 

(Κ.Δ.Α.Π.) – Τπηρεςίεσ Τποςτήριξησ και λειτουργίασ των Κζντρων Δημιουργικήσ 

Απαςχόληςησ Παιδιϊν (Κ.Δ.Α.Π.)», προχπολογιςμοφ Εβδομήντα πζντε χιλιάδων 

ευρϊ (75.000,00€),  ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%. 

Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεί ενϊπιον τησ Επιτροπήσ Διενζργειασ Διαγωνιςμϊν και 

Αξιολόγηςησ Προςφορϊν ςτα γραφεία τησ Δημοτικήσ Κοινωφελοφσ Επιχείρηςησ, 

του Δήμου Μεγαρζων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), ςτον 1ο όροφο ςτο Κυριακοφλειο 
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Πολιτιςτικό Κζντρο του Δήμου Μεγαρζων, επί τησ οδοφ Πλατ. Βας. Κωνςταντίνου & 

28ησ Οκτωβρίου (Κεντρική πλατεία Μεγάρων), Σ.Κ.19100, με την υποβολή κλειςτϊν 

προςφορϊν, μετά το πζρασ δϊδεκα (12) ημερϊν από την επομζνη τησ δημοςίευςησ 

τησ παροφςασ, ςτισ 05 Μαρτίου 2019 ημζρα Σρίτη και ϊρα 12:00. 

Προςφορζσ με τηλεομοιοτυπία (fax) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτζσ, εν όψει τησ 

διαςφάλιςησ ςυνθηκϊν ιςότιμου ςυναγωνιςμοφ (αποφυγή διαρροήσ πληροφοριϊν).  

Σαχυδρομικζσ προςφορζσ γίνονται δεκτζσ μόνο εφόςον ζχουν φτάςει ςτα γραφεία 

τησ επιχείρηςησ – με ευθφνη του προςφζροντοσ – από την προηγοφμενη εργάςιμη 

ημζρα. Οι εκπρόθεςμεσ προςφορζσ επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςτοφν.  

Για πληροφορίεσ ωσ προσ την διαδικαςία, τα δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ και την 

παραλαβή τησ αναλυτικήσ διακήρυξησ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να 

απευθφνονται ςτα γραφεία τησ επιχείρηςησ καθημερινά τισ εργάςιμεσ ημζρεσ και 

ϊρεσ (τηλ. επικοινωνίασ: 22960 89150 & 22960 89188) 

 

Ο Πρόεδροσ τησ ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ 

 

πυρίδων Κορϊςησ 
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