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         Μέγαρα 01-10-2016 
                                           Αρ.Πρωτ: 781 

    
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 
 ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ  
         ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΤΟΥ  
                                ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 74.387,60 

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%) 
 

Το Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία 
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ 

ΜΕΓΑΡΩΝ» (η «Επιχείρηση») 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Τη ∆ιενέργεια Πρόχειρου (Συνοπτικού) ∆ιαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές 

και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά  στο  σύνολο  των  εργασιών  που  περιλαµβάνονται  και  περιγράφονται 

στην υπ’ αριθµ. 1/2016 τεχνική µελέτη της Επιχείρησης, µε τίτλο: « ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Δ.Α.Π. –Υπηρεσίες υποστήριξης και λειτουργίας 
Κ.Δ.Α.Π της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου 
Μεγαρέων» για το χρονικό διάστημα:  Από 15 Οκτωβρίου 
οικονομικού έτους 2016 έως 31 Ιανουαρίου οικονομικού έτους 
2017(ως επαναδιάθεση ποσού συνεχιζόμενης δαπάνης). 
 

Η  δαπάνη  για την  ανωτέρω  παροχή  υπηρεσιών  έχει  προϋπολογισθεί  µέχρι  του 
ποσού των €  74.387,60 (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%). 

 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και 
Αξιολόγησης Προσφορών στα γραφεία της Επιχείρησης, στο πρώτο(1ο) όροφο του 
Κυριακούλειου Πολιτιστικού Κέντρου Μεγάρων , επί της οδού Πλατεία 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, ήτοι την 

13-10-2016 ηµέρα  Πέμπτη στη 13:00. 
 

Προσφορές µε τηλεοµοιοτυπία (fax) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές, εν όψει της 

διασφάλισης  συνθηκών  ισότιµου  συναγωνισµού  (αποφυγή  διαρροής 

πληροφοριών).
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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 τη 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 (τηλέφωνα επικοινωνίας: 2296089150& 22960-89188). 
 
 
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ 
 
 
 
               ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΩΣΗΣ 
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