
  

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

O Πρόεδρος του Δ.Σ του Φιλανθρωπικού Σωματείου με την Επωνυμία:  
«Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών & ΑμΕΑ» 

 
Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η Σύμβαση   
προμήθειας με τίτλο «Διαγωνισμός Προμήθειας Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για την Υλοποίηση της 
Πράξης: «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Νοητική Υστέρηση: Παροχή 
Υπηρεσιών Ημερήσιας Φροντίδας, Παραμονής και Δικτύωσης για Άτομα με Νοητική Υστέρηση» 
προϋπολογισμού 29.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 
και 117 του Ν. 4412/2016. 
Η προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δέκα τέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Σωματείου και στον Τύπο.  
Παράλληλα με την ανάρτηση / δημοσιότητα του Διαγωνισμού, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και 
πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην έδρα του Σωματείου, καθώς και στην ιστοσελίδα 
του www.coveramea.gr. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 20/6/2017 ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στην έδρα του 
Φιλανθρωπικού Σωματείου (Β. Μελά 1, ΤΚ 15562 Χολαργός) με καταληκτική ώρα υποβολής των 
προσφορών την  10:00 π.μ. 
Οι οικονομικοί φορείς (προσφέροντες) που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό 
μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της Διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την 
ιστοσελίδα του Φιλανθρωπικού Σωματείου, στον διαδικτυακό τόπο: www.coveramea.gr, καθώς και 
στην έδρα του Σωματείου, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Β. Μελά 1, ΤΚ 15562 Χολαργός, Τηλ.: 
2106511432, 2106518719, Fax: 2106548174, E-mail: coveramea@gmail.com, όλες τις εργάσιμες μέρες 
και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης. 
Τα απαιτούμενα, σύμφωνα με το επόμενο άρθρο της παρούσας διακήρυξης, δικαιολογητικά για τη 
συμμετοχή στη συνοπτική διαδικασία, οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα.  
 
 

Ο Πρόεδρος του «Συνδέσμου Προστασίας Παιδιών & ΑμΕΑ» , 
    

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΑΙΔΙΩΝ & ΑμΕΑ  
Φιλανθρωπικό Σωματείο  
Β. Μελά 1, ΤΚ 15562 Χολαργός 
Τηλ.: 2106511432, 2106518719 
Fax: 2106548174 
E-mail: coveramea@gmail.com  
Ιστοσελίδα: www.coveramea.gr 

Χολαργός, 02.06.2017 
 

Αρ. Απόφασης: 496 

 

Τίτλος: Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας 
Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για την Υλοποίηση 
της Πράξης:  «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας 
Φροντίδας για Άτομα με Νοητική Υστέρηση: Παροχή 
Υπηρεσιών Ημερήσιας Φροντίδας, Παραμονής και 
Δικτύωσης για Άτομα με Νοητική Υστέρηση»  

  
  
  


