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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
«Υλοποίηση προγραμμάτων ΚΔΑΠ - υπηρεσίες υποστήριξης και λειτουργίας ΚΔΑΠ» 

 
προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ 

 
O Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ασπροπύργου (Κ.Ε.Δ.Α) 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών, με έγγραφες σφραγισμένες 
προσφορές για την υπηρεσία « υλοποίηση προγραμμάτων ΚΔΑΠ - υπηρεσίες υποστήριξης 
και λειτουργίας ΚΔΑΠ» , προϋπολογισμού 74.400,00 € και με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής σε ευρώ,στο σύνολο 
των παρεχομένων υπηρεσιών  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 και 117 του 
Ν.4412/2016,. Η προσφορά αφορά το σύνολο των υπηρεσιών του διαγωνισμού, όπως 
περιγράφονται και προδιαγράφονται στην αριθμ. 32/2020 τεχνική μελέτη της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης . 
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 28  Ιουλίου 2020  ,  και ώρα 10.00 π.μ,  η οποία 
είναι και η ώρα λήξης υποβολής των προσφορών, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών, στα γραφεία της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης επί της οδού Ιωάννη Στεφανή 7, Ασπρόπυργος. Προσφορά που 
υποβάλλεται μετά την παραπάνω ώρα λήξης δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 
Δεκτοί στον διαγωνισμό με δικαίωμα υποβολής προσφοράς γίνονται αναγνωρισμένες 
ατομικές ή εταιρικές επιχειρήσεις των παρακάτω κατηγοριών: 
1. Έλληνες και αλλοδαποί, 
2. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, 
3. Συνεταιρισμοί και Ενώσεις 
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα όπως αυτά 
περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού. 
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 72 ν. 4412/16. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό από το τμήμα 
προμηθειών της Κοινωφελούς Επιχείρησης στο τηλέφωνο 2168002441 , από την  υπάλληλο 
Παππού Μαρία τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης και 
μέχρι την προηγούμενη ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα τεύχη της διακήρυξης από τα γραφεία της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης στην οδό οδού Ιωάννη Στεφανή 7 , Ασπρόπυργος από τις ίδιες 
υπαλλήλους που προαναφέρθηκαν ή να τους αποσταλούν μέσω e-mail μετά από 
συνεννόηση με την Υπηρεσία μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της δημοπρασίας , τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 έως 13:00. 
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