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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ»
Το Ν.Π.∆.∆. «Πολιτιστικός Οργανισµός» του ∆ήµου Νέας Σµύρνης προκηρύσσει πρόχειρο
διαγωνισµό για την υλοποίηση του προγράµµατος «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ» έτους
2016, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και την αναλυτική τεχνική έκθεση, του Κ.Α. 15.6471.0001
Οικονοµικού Προϋπολογισµού 73.800,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, µε κριτήριο κατακύρωσης
την οικονοµικότερη προσφορά. Η διενέργεια του διαγωνισµού, καθώς και η παροχή της υπηρεσίας
διέπονται από τις παρακάτω νοµοθετικές διατάξεις, όπως αυτές έχουν δηµοσιευτεί και ισχύουν σήµερα:
• Π.∆. 28/80 (ΦΕΚ-11/Α/15-01-1980) περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
• Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων) και των Εγκυκλίων 2/11-1-07 &
29/3-4-2007 του ΥΠΕΣ∆Α µε θέµα «Παροχή Υπηρεσιών»
• το Ν.2362/1995 (άρθρο 82 και άρθρο 83 παρ. 1) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» και ΥΑ35130/739/09.08.2010 του Υπουργείου
Οικονοµίας για τα χρηµατικά όρια
• Το υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β΄) απόφασης Υπουργού
Οικονοµικών.
• N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.
• Ν. 4152/2013 (Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές
συναλλαγές) τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ.
• Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
• Ν.4281/2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα
Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις.
• Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-07-2010) Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόµων και πράξεων και κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις.
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί στις 27/04/2016 και ώρα 12:00 µ.µ. στα γραφεία του
Ν.Π.∆.∆. «Πολιτιστικός Οργανισµός» ∆ήµου Νέας Σµύρνης, Ελ. Βενιζέλου 16, 7ος όροφος, ενώπιον της
αρµόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών και αξιολόγησης προσφορών του Ν.Π.∆.∆. Οι προσφορές
θα κατατίθενται στα γραφεία του Ν.Π.∆.∆. από την εποµένη της δηµοσίευσης έως και τις 26/04/2016 και
ώρα 12:00µ.µ. (λήξη επίδοσης των προσφορών). ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα ή
εταιρίες, νοµικά πρόσωπα, συνεταιρισµοί, ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων.

Οι δαπάνες των δηµοσιεύσεων και τυχόν επανάληψής τους θα βαρύνουν τον τελικό µειοδότη. Οι
ενδιαφερόµενοι για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την παραλαβή της διακήρυξης µπορούν να
απευθυνθούν στα γραφεία του Πολιτιστικού Οργανισµού Ελ. Βενιζέλου 16, 7ος όροφος κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες και στο τηλ. 213 2025922-926, στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου Νέας
Σµύρνης (www.neasmyrni.gr) καθώς και στη «∆ιαύγεια».
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