
 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
Βασ. Σοφίας αριθ. 85                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Μαρούσι, 151 24     Μαρούσι, 28-05-2021 
Τηλ. : 210-8056314-315   Α.Π.:471 
   
                      

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΕΔΡΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ – 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ – ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΛΠ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 49.531,80 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 
 

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

(η «Επιχείρηση») 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 
Τη διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο «Ενοικίαση και 
εγκατάσταση εξεδρών για αθλητικές-πολιτιστικές-εθνικές κλπ. εκδηλώσεις», 
με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που θα προσδιοριστεί βάσει 
βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας, είτε στο σύνολο της προμήθειας-
μίσθωσης των ειδών εξεδρών ή ξεχωριστά ανά ομάδα ειδών εξεδρών (Α’ ή Β’), 
ενδεικτικού προϋπολογισμού: για την Ομάδα Α’ : € 30.445,00 (μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και για την Ομάδα Β’: € 9.500,00 (μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 19/2021 
τεχνική μελέτη της Επιχείρησης. Συνεπώς ο ενδεικτικός συνολικός 
προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των € 39.945,00 (€ 30.445,00 + € 
9.500,00) πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικό ποσό € 49.531,80. 
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Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και 
Αξιολόγησης Προσφορών στα γραφεία της Επιχείρησης, στον 1ο όροφο του Κέντρου 
Τέχνης & Πολιτισμού Δήμου Αμαρουσίου, επί της οδού Βασ. Σοφίας, αριθ. 85, Μαρούσι, 
Τ.Κ. 15124, με την υποβολή κλειστών προσφορών, ήτοι την 08-06-2021, ημέρα 
Τρίτη από τις 10.00 π.μ. μέχρι τις 10.30 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
λήξης υποβολής προσφορών), εκτός και αν η υποβολή των προσφορών συνεχίζεται 
χωρίς διακοπή και μετά το πέρας της ώρας αυτής. 
 
Οι προσφορές μπορεί να υποβληθούν και ταχυδρομικά. Προσφορές με τηλεομοιοτυπία 
(Fax) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές, εν όψει διασφάλισης συνθηκών ισότιμου 
συναγωνισμού (αποφυγή διαρροής πληροφοριών). Οι εκπρόθεσμες προσφορές 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 
Για πληροφορίες ως προς τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την 
παραλαβή της αναλυτικής διακήρυξης με τα συνοδευτικά παραρτήματα αυτής, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Επιχείρησης καθημερινά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:30 π.μ. έως 16:00 μ.μ. (τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-
8056314-315). 
 
Η παρούσα αναρτάται στο Διαδίκτυο, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και η αναλυτική 
διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
«Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.», κατά τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. 57654/22-05-2017 (Φ.Ε.Κ. 
1781/τ.Β’/23-05-2017).  
 
Επίσης, η παρούσα περίληψη θα δημοσιευτεί και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία 
εφημερίδα τοπική ή της έδρας του νομού, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4469/2017. 

 
 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 

Νικόλαος Σ. Πέππας 
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