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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2070/98/24.06.2014 

Α∆Α 7A2Θ46ΨΖΣΠ-9ΘΠ 
 

Το Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, προκηρύσσει ∆ηµόσιο Ανοικτό 
∆ιαγωνισµό µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή, για την επιλογή αναδόχου υπηρεσιών, προετοιµασίας 
και παρασκευής γευµάτων, για την ενίσχυση προσωπικού µαγειρείου – εστιατορίου της Ν.Ε.Ε.Μ.Π.-
ΦΕΕΜΠ. για το χρονικό διάστηµα από 01/09/2014 – 30/06/2015,  µε δικαίωµα παράτασης δέκα 
(10) ηµερών, µε την διαδικασία του κατεπείγοντος, όπως αναλυτικά αποτυπώνεται στη συνηµµένη 
τεχνική περιγραφή του έργου. Στα ανωτέρω χρονικά διαστήµατα δεν συµπεριλαµβάνονται οι ηµέρες 
των διακοπών Χριστουγέννων και του Πάσχα, σύµφωνα µε το Π.∆. 387/29-09-1983. Το προσωπικό 
που θα απασχοληθεί κατανέµεται σε έξι (6) µαγείρους και δώδεκα (12) εργάτες. Η συνολική 
δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 317.697,03 € µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
 (Αριθ. ∆ιακήρυξης:2/02-07-2014) 
Το αντικείµενο της σύµβασης αφορά υπηρεσίες που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙΒ της 
οδηγίας 2004/18 (Π.∆. 60/2007). 
 Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή για το σύνολο του έργου, εκ των 
προσφορών που πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις του έργου.  
 Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει στα κεντρικά γραφεία του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. στις 21-07-2014 
ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 10:00 π.µ., Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, (είσοδος από 
Κοκκινάκη), 2ος όροφος, Γραφείο 204 ( ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ) . 
Τεύχη διακήρυξης µπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόµενοι κάθε µέρα εκτός Σαββάτου και 
Κυριακής  από τα Κεντρικά γραφεία του  Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213-
1314568 (-69-70-71-72-73-74-75-77). 
(Τιµή Τεύχους ∆ιακήρυξης 50,00 €). 

• Να δηµοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ. την 04/07/2014. 
Να  δηµοσιευθεί (στις 07/07/2014) από µία (1) φορά στις εφηµερίδες: 
α) ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ  
β)ΕΞΠΡΕΣ 
γ) ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  
• Η παρούσα περιληπτική προκήρυξη να αναρτηθεί στο www.inedivim.gr 
• Τα τιµολόγια των εφηµερίδων θα εξοφληθούν από την ∆.Ο.Υ./Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. 

  
       Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΥΡΗΣ 
  

 

 
 


