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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
Βασ. Σοφίας αριθ. 85                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Μαρούσι, 151 24     Μαρούσι, 15-03-2022 
Τηλ. : 210-8056314-315   Α.Π.322 
   
                      

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΕΔΡΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
– ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ, ΚΛΠ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ-
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 74.313,20 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 
 

         Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία  
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»  

(η «Επιχείρηση») 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

Τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων και με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, που θα 
προσδιοριστεί βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας στο σύνολο της μίσθωσης-
προμήθειας, η οποία θα προκύψει από τη βαθμολόγηση των τεχνικών και οικονομικών 
προσφορών των διαγωνιζόμενων, με τη χρήση διαφόρων κριτηρίων και συντελεστών 
βαρύτητας αυτών, με σταθμισμένη βαθμολογία, στο σύνολο των ειδών εξεδρών του 
διαγωνισμού, με τίτλο «Ενοικίαση και εγκατάσταση εξεδρών για αθλητικές-πολιτιστικές, 
κλπ. εκδηλώσεις της Επιχείρησης», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 14/2022 τεχνική μελέτη 
και συνολικού προϋπολογισμού ποσού € 74.313,20 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
24%).  
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Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 157185) θα πραγματοποιηθεί με 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 4 Απριλίου 2022 
και ώρα 16.00 μ.μ.  
 
Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
προσφορών γίνεται την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών, δηλαδή την Παρασκευή 8 Απριλίου 2022 και ώρα 
11.00 π.μ. 
 
Το είδος και οι τεχνικές προδιαγραφές της ενοικίασης-προμήθειας των ειδών εξεδρών 
αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 14/2022 τεχνική μελέτη της Επιχείρησης. 
 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για 
ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) της προεκτιμώμενης αξίας, μη 
συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. Για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ύψους 
€ 59.930,00 χωρίς το Φ.Π.Α., η εγγύηση συμμετοχής είναι € 1.198,60. Η εγγύηση 
συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης.  
 
Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
(09.00π.μ.-16.00μ.μ.) από την Επιχείρηση (τηλ. 210-8056314-315).  
 
Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., στη διαδικτυακή πύλη 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρουσίου: 
www.maroussi.gr.  
 
Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στο Διαδίκτυο και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς 
και θα δημοσιευτεί και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα τοπική ή της έδρας 
του νομού, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4469/2017. 

 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΠΕΠΠΑΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
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