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1. Περιβάλλον Έργου 

1.1. Συνοπτική παρουσίαση του Κοινωνικού Πολύκεντρου 

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο είναι το επιστημονικό κέντρο τεκμηρίωσης και εκπαίδευσης της ΑΔΕΔΥ, 

εδρεύει στην Αθήνα και συνεργάζεται με τα παραρτήματα στα 52 νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΕΔΥ στην 

Ελλάδα. Λειτουργεί με την μορφή Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας στα πλαίσια της Ελληνικής 

νομοθεσίας, παρακολουθεί τις εξελίξεις της κοινωνίας και συνθέτει με την παραγωγή ερευνητικού 

επιστημονικού, εκπαιδευτικού και κοινωνικού έργου, προτάσεις - παρεμβάσεις σε θέματα οικονομικής, 

πολιτιστικής και κοινωνικής φύσεως. 

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο εφαρμόζει Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Έργων και Προμηθειών στον 

οποίο προβλέπεται η υποχρεωτική υιοθέτηση όλου του κανονιστικού και νομικού πλαισίου που διέπουν τις 

δημόσιες συμβάσεις και ειδικότερα ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως εκάστοτε ισχύει. 

1.2. Σκοπός της Πράξης 

Το Υποέργο 1«Ενίσχυση της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της 

ΑΔΕΔΥ» αποτελεί μέρος της Πράξης με τίτλο «Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρησιακής και διοικητικής 

ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ» Στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης θα υλοποιηθούν 

πανελλαδικής εμβέλειας δράσεις, με στόχο την αναβάθμιση και ενίσχυση του ρόλου της ΑΔΕΔΥ, ως 

τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής ένωσης των συνδικαλιστικών δημοσιοϋπαλληλικών οργανώσεων της 

Ελλάδας.  

Ειδικότερα στο πλαίσιο της Πράξης προβλέπονται τα εξής:  

α. Δημιουργία επιστημονικά τεκμηριωμένου υλικού πάνω σε θέματα ενδιαφέροντος του συνδικαλιστικού 

κινήματος που θα αποτελέσουν βάση γνώσης για ενημέρωση και υποστήριξη της δράσης της ΑΔΕΔΥ βάσει 

τεκμηρίων(κείμενα εργασίας, κείμενα πολιτικής, μελέτες/έρευνες),  

β. Σχεδιασμός και υλοποίηση εργαστηρίων και workshops για μεταφορά τεχνογνωσίας σε συνεργασία με 

φορείς στην Ελλάδα και Διεθνώς που σχετίζονται με το συνδικαλιστικό κίνημα, 

γ. Δημιουργία μόνιμου μηχανισμού  διαβούλευσης που θα υποστηρίζεται από ψηφιακή πλατφόρμα,  

δ. Υλοποίηση έρευνας με αντικείμενο την αποτύπωση της κατάστασης των πραγμάτων στην ελληνική 

Δημόσια Διοίκηση, (παρατηρητήριο Δημόσιας Διοίκησης). 

ε. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης/ενημέρωσης, ενεργών και εν δυνάμει, μελών των 

οργανώσεων του συνδικαλιστικού κινήματος. 

1.3. Στόχοι του Έργου 

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες μεταφοράς που προκύπτουν στο πλαίσιο 

υλοποίησης της προαναφερόμενης Πράξης, προτίθεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς 

εκπαιδευτικού και λοιπού αναγκαίου υλικού (φάκελοι, δέματα) για την υποστήριξη της υλοποίησης των 

δράσεων που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Οι μεταφορές αφορούν στη συντριπτική πλειοψηφία τους 

προορισμούς στην Ελληνική επικράτεια, ενώ ένα μικρό μέρος μπορεί να αφορά αποστολή στο εξωτερικό. 
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1.4. Προϋποθέσεις για την επιτυχία του Έργου 

Ο Ανάδοχος  

 οφείλει να συνεργάζεται συνεχώς και με συνέπεια με τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής και 

υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του 

Έργου, 

 ευθύνεται για την πληρότητα και την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας, 

 είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το 

απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε 

περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που θα προκληθεί στο Κοινωνικό Πολύκεντρο ή σε 

τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της, 

 σε περίπτωση που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι ημέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει αυτά εγγράφως και να 

προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (άρθρο 204 του 

Ν.4412/2016). 

 Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο του έργου, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που 

απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Κοινωνικού Πολύκεντρου σε 

οποιονδήποτε τρίτο, εκτός της αμοιβής του την οποία μπορεί να εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής 

του. 

1.5. Χρονοδιάγραμμα του Έργου 

Το Έργο θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 30/06/2020, με δυνατότητα μονομερούς 

παράτασης με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, εάν υπάρξει παράταση της Πράξης χωρίς αλλαγή του 

τιμήματος και του φυσικού αντικειμένου. Η παράταση του Έργου θα είναι ισόχρονη με την παράταση της 

Πράξης. 

Σε περίπτωση που η Πράξη παραταθεί, η Αναθέτουσα Αρχή είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει εγκαίρως τον 

Ανάδοχο για την αναθεώρηση του προγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης, ως προς τις δραστηριότητες που 

επηρεάζονται από την ενδεχόμενη παράταση. 

1.6. Επιλογή Αναδόχου 

Για την επιλογή αναδόχου θα ακολουθηθεί διαδικασία απευθείας ανάθεσης, μετά από συλλογή και 

αξιολόγηση οικονομικών προσφορών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

αποκλειστικά βάσει της τιμής (άρθρο 86 του Ν. 4412/2016)- χαμηλότερη τιμή -. 

1.7. Προϋπολογισμός Έργου 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται μέχρι το ποσό των δεκάξι χιλιάδων 

επτακοσίων δέκα ευρώ (16.710,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς 

ΦΠΑ:13.475,80 € / ΦΠΑ: 3.234,20 €). 
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1.8. Πληρωμή - Κρατήσεις 

1 Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ, σε μηνιαία βάση. Ειδικότερα, μετά το πέρας κάθε 

ημερολογιακού μήνα, ο Ανάδοχος θα προσκομίζει τιμολόγιο ισόποσο με το σύνολο των αποδεικτικών 

των παρασχεθεισών υπηρεσιών του προηγουμένου μηνός, καθώς και αναλυτική κατάσταση των 

αντίστοιχων αποστολών και των χρεώσεων. 

2 Η πληρωμή θα γίνεται σε εύλογο χρόνο, προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για 

έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 

3 Επειδή το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο, προϋπόθεση για την εκτέλεση των ως άνω πληρωμών 

αποτελεί η χρηματοδότηση της αναθέτουσας αρχής, πριν από την οποία η αναθέτουσα αρχή δεν 

καθίσταται υπερήμερη ως προς την εξόφληση των ως άνω παραστατικών. Σε περίπτωση μη ομαλής 

ροής των χρηματοδοτήσεων που επιφέρουν τη μη έγκαιρη καταβολή πληρωμών από την Αναθέτουσα 

Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει να εκτελεί το έργο που του ζητείται από την Αναθέτουσα 

Αρχή, κανονικά. 

4 Η αμοιβή του Αναδόχου υπόκειται στις νόμιμες υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις, που τον 

βαρύνουν αποκλειστικά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

5 Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 

του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει, και την Υ.Α. 5143/5-12-2014, όπως ισχύει, επιβάλλεται κράτηση ύψους 

0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 

6 Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του 

άρθρου 350 του Ν. 4412/2016 και την ΚΥΑ 1191/14-3-2017, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% επί 

της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης. 

7 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ’ 

αυτού).    

2. Ζητούμενες Υπηρεσίες 

Το υλικό προς αποστολή θα παραδίδεται στον Ανάδοχο από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (Κοινωνικό 

Πολύκεντρο, Διοσκούρων 4, 10555 Αθήνα) και θα παραδίδεται: 

Α. για την Ελληνική επικράτεια σε πόλεις που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Επισημαίνεται ότι από 

τις πόλεις του παρακάτω πίνακα θα αποστέλλεται και υλικό στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΛΕΙΣ-ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

1 ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και λοιπές περιοχές περιφέρειας Αττικής 

2 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, 

Ορεστιάδα 

3 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Θεσσαλονίκη, Βέροια, Νάουσα, Κιλκίς, Έδεσσα, Κατερίνη, 

Σέρρες, Πολύγυρος 

4 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά, Φλώρινα, Αμύνταιο 

5 ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα, Πρέβεζα 

6 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Καρδίτσα, Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα 
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Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΛΕΙΣ-ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

7 ΙΟΝΙΩΝ  ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Αργοστόλι, Λευκάδα 

8 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αγρίνιο, Πάτρα, Πύργος 

9 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λειβαδιά, Χαλκίδα, Καρπενήσι, Λαμία  

10 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ναύπλιο, Τρίπολη, Κόρινθος, Σπάρτη, Καλαμάτα 

11 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, Σάμος, Χίος 

12 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Κως, Ρόδος, Ερμούπολη 

13 ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο, Άγιος Νικόλαος, Ρέθυμνο, Χανιά 

Οι παραπάνω πόλεις είναι ενδεικτικές και μπορεί να τροποποιηθούν ανάλογα με τις απαιτήσεις που θα 

προκύψουν κατά το σχεδιασμό της υλοποίησης των δράσεων της Πράξης. Ειδικότερα, ενδέχεται να μην 

χρειαστεί να πραγματοποιηθούν αποστολές σε μέρος των παραπάνω αναφερόμενων πόλεων. Για τυχόν 

άλλες υπηρεσίες (απρόβλεπτες αποστολές) που θα απαιτηθούν, θα έχει ισχύ ο τιμοκατάλογος του συνόλου 

των υπηρεσιών που θα καταθέσει υποχρεωτικά ο Ανάδοχος και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

σύμβασης που θα υπογραφεί. 

Β. για αποστολές προς το εξωτερικό (και αντίστροφα), θα έχει ισχύ ο τιμοκατάλογος του συνόλου των 

υπηρεσιών που, όπως προαναφέρθηκε, θα καταθέσει υποχρεωτικά ο Ανάδοχος και θα αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης. 

Οι εντολές ταχυμεταφοράς από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής θα δίνονται τηλεφωνικά σε απεριόριστο 

αριθμό και η παραλαβή του υλικού από τον Ανάδοχο θα γίνεται αυθημερόν. Το υλικό θα πρέπει να 

παραδίδεται - όσον αφορά στις παραδόσεις εντός ελληνικής επικράτειας - στον εκάστοτε υποδεικνυόμενο 

χώρο, κατά περίπτωση: 

 Αυθημερόν, ή 

 Την επομένη της παραλαβής, ή 

 Ημέρα Σάββατο. 

και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον μια ώρα πριν την έναρξη της εκδήλωσης για την οποία προορίζεται. 

3. Σύνταξη Προσφορών 

Οι προσφορές τοποθετούνται σε σφραγισμένο φάκελο που παραδίδεται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 

από την παρούσα Πρόσκληση. 

Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα φέρει απαραίτητα την επωνυμία και τη διεύθυνση του συμμετέχοντος καθώς 

επίσης και την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σχετικά με την παρούσα πρόσκληση και θα αναγράφεται ο αριθμός 

πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης. 
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Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα ακόλουθα: 

Προς: Κοινωνικό Πολύκεντρο 

Διοσκούρων 4 και Πολυγνώτου, 10555 Αθήνα 

Προσφορά: «Συμμετοχή στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με την αρ. 

πρωτ…………….…πρόσκληση του Κοινωνικού Πολύκεντρου». 

Έργο: «Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (Courier)» 

Υποέργο 1: «Ενίσχυση της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της 

ΑΔΕΔΥ»  

Πράξη: «Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της 

ΑΔΕΔΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5007917 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 

2014-2020». 

4. Περιεχόμενο Προσφορών 

4.1.  Οικονομική Προσφορά 
Στην οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα αναγράφεται ευκρινώς η τιμή για κάθε μία από τις ομάδες 

υπηρεσιών χωρίς ΦΠΑ. Φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη 

από την παρούσα, επιβαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να συνυπολογισθούν στην προσφορά του. 

Η οικονομική προσφορά θα δοθεί σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα: 

Α/Α ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΕΩΣ 2 ΚΙΛΑ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΙΛΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 

Αυθημερόν (Μόνο σε περιπτώσεις που ο 

τόπος παραλαβής από τον ανάδοχο είναι η 

Αθήνα και τόπος παράδοσης εντός των 

αναφερόμενων περιοχών/πόλεων) 

  

  

2 
Επόμενη ημέρα της ημέρας παραλαβής του 

υλικού (Παραλαβή από Αθήνα, παράδοση 

στις αναφερόμενες πόλεις/προορισμούς) 

Χερσαίος 

Προορισμός 
  

  

3 
Θαλάσσιος 

Προορισμός 
  

  

4 
Ημέρα Σάββατο (Παραλαβή από Αθήνα, 

παράδοση στις αναφερόμενες 

πόλεις/προορισμούς) 

Χερσαίος 

Προορισμός 
  

  

5 
Θαλάσσιος 

Προορισμός 
  

  

Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών θα γίνει με βάση τον παρακάτω πίνακα. Οι επιμέρους 

συντελεστές βαρύτητας έχουν προσδιοριστεί με βάση την εκτίμηση των αναγκών της αναθέτουσας Αρχής 

αναφορικά με τις προβλεπόμενες ανάγκες υλοποίησης της Πράξης. 
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Α/Α 
ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΕΩΣ 2 ΚΙΛΑ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 (Α) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΙΛΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 (Β) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

(ΣΒ) % 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

[(Α+Β)/2]*ΣΒ 

1 

Αυθημερόν  (Χρήση 

μόνο σε περιπτώσεις 

που ο τόπος 

παραλαβής από τον 

Ανάδοχο είναι η 

Αθήνα και τόπος 

παράδοσης εντός των 

αναφερόμενων 

περιοχών/πόλεων) 

  

  

10 Τ1 

2 
Επόμενη ημέρα της 

ημέρας παραλαβής 

του υλικού 

(Παραλαβή από 

Αθήνα, παράδοση στις 

αναφερόμενες 

πόλεις/προορισμούς) 

Χερσαίος 

Προορισμός 
  

  

65 Τ2 

3 
Θαλάσσιος 

Προορισμός 
  

  

15 Τ3 

4 Ημέρα Σάββατο 

(Παραλαβή από 

Αθήνα, παράδοση στις 

αναφερόμενες 

πόλεις/προορισμούς) 

Χερσαίος 

Προορισμός 
  

  

5 Τ4 

5 
Θαλάσσιος 

Προορισμός 
  

  

5 Τ5 

ΣΥΝΟΛΟ 100 Τ 

 

Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο υποψήφιος με τη μικρότερη τιμή (βαθμολογία) Τ όπου  

Τ = Τ1+Τ2+Τ3+Τ4+Τ5. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα διενεργηθεί κλήρωση στην οποία θα προσκληθούν να 

παρίστανται οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι ανάδοχοι (παρ. 1 του άρθρου 90 Ν. 4412/16). 

4.2. Αποδεικτικά έγγραφα μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού 

Πριν από την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, ο προμηθευτής που κηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος 

οφείλει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά προς απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού 

του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή, ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που 

είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής (παρ. 1 άρθρου 73). 

2. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς του οικείου 

κράτους - μέλους ή χώρας και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές (στην περίπτωση που ο 

προμηθευτής έχει την εγκατάστασή του ή απασχολεί προσωπικό στην Ελλάδα, αφορά οργανισμούς 

κύριας και επικουρικής ασφάλισης) (παρ. 2 άρθρου 73). 

3. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή 

χώρας.  
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5. Δημοσιότητα  

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί: 

1. Στο δικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ 

2. Στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής:www.kpolykentro.gr. 

6. Κατάθεση Προσφοράς  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Τετάρτη, 

14/03/2018 και ώρα 15.00 μ.μ. , στο πρωτόκολλο του Κοινωνικού Πολύκεντρου, Διοσκούρων 4 & 

Πολυγνώτου, Τ.Κ. 10555, Αθήνα, και η κατάθεσή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με courier. 

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν 

θα παραλαμβάνονται. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα: 

2103310080-81, κος Συρρής Αναστάσιος. 

 

Για το Κοινωνικό 

Πολύκεντρου 

 

 

 

Ο Πρόεδρος 

Γεώργιος Γιούλος 


