
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιστέρι,  28/04/2021 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 507 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π.)                                               

 

Παπαρηγοπούλου 94,           

Τ.Κ 121 33 – Περιστέρι   

Τηλ: 2105779914, 2105779049  

Fax: 2105779915  
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 
 

Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης 

(Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π.). προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 

και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την αρτιότερη και πλέον συμφέρουσα από 

τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών για  

την «Οργάνωση, επιμέλεια και λειτουργία του εργαστηρίου Χειροτεχνίας για το 

διάστημα από 01/09/2021 έως 31/07/2022», προϋπολογισμού 32.240,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.).  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021 και ώρα 11:00π.μ., 

ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για 

προμήθειες και υπηρεσίες, στα γραφεία της «Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π.» στη διεύθυνση:  

Παπαρρηγοπούλου 94, Τ.Κ. : 12133.  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά 

μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021  και ώρα 

11:00π.μ., στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής στα γραφεία της 

«Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π.» στη διεύθυνση: Παπαρρηγοπούλου 94, Τ.Κ. : 12133.  

Σε κάθε περίπτωση, είτε ταχυδρομικής αποστολής είτε κατάθεσης στο γραφείο 

πρωτοκόλλου, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί 

στο πρωτόκολλο της «Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π.», το αργότερο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία 

και ώρα κατάθεσης προσφορών. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας 

και ώρας, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία προσφορά.  

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της 

εν λόγω υπηρεσίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή της σχετικής διακήρυξης 

και των λοιπών εγγράφων του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθυνθούν στα γραφεία της Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π. (Παπαρρηγοπούλου 94, Περιστέρι, 

12133) όλες τις εργάσιμες ημέρες, τηλ. 210-5779914 & 210-5779049 email: 

depadp@yahoo.gr, fax: 210-5779915. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του 

διαγωνισμού καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
                                                                        

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π. 
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