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Μέγαρα,  26/01/2021 

  Αριθμ. Πρωτ.: 29 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (Κ.Δ.Α.Π.) – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 

ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (Κ.Δ.Α.Π.)», ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.)». 

 
Προϋπολογισμός: 75.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ, ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.ΜΕ » 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 

συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση 

δημόσιας σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών κατά την έννοια της παρ.1 

περίπτωσης 9, υποπερίπτωσης β του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 για την : 

«Υλοποίηση Προγραμμάτων Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 

(Κ.Δ.Α.Π.) – Υπηρεσίες Υποστήριξης και λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)», προϋπολογισμού Εβδομήντα πέντε χιλιάδων 

ευρώ (75.000,00€),  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και 

Αξιολόγησης Προσφορών στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, 

του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), στον 1ο όροφο στο Κυριακούλειο 
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Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Μεγαρέων, επί της οδού Πλατ. Βασ. Κωνσταντίνου & 

28ης Οκτωβρίου (Κεντρική πλατεία Μεγάρων), Τ.Κ.: 19100, με την υποβολή 

κλειστών προσφορών, μετά το πέρας δώδεκα (12) ημερών από την επομένη της 

δημοσίευσης της παρούσας, στις 15 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 

12:00. 

Προσφορές με  e-mail  δεν θα γίνονται δεκτές,  εν όψει της διασφάλισης συνθηκών 

ισότιμου συναγωνισμού (αποφυγή διαρροής πληροφοριών).  

Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον έχουν φτάσει στα γραφεία 

της επιχείρησης – με ευθύνη του προσφέροντος – από την προηγούμενη εργάσιμη 

ημέρα. Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.  

Για πληροφορίες ως προς την διαδικασία, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την 

παραλαβή της αναλυτικής διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στα γραφεία της επιχείρησης καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες (τηλ. επικοινωνίας: 22960 89150 & 22960 89188).  

 

Ο Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ 

 

 

ΚΑΛΛΙΠΟΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 


