
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την υλοποίηση του 
έργου: 
 
«Υπηρεσίες παροχής Υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου στην 
κατάρτιση παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του για 
την περίοδο 2011-2014» 
 

ΑΡ. Δ/ΞΗΣ :027564/04-05-2011 
Ο Δήμος Αμαρουσίου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την υλοποίηση του έργου: 
«Υπηρεσίες παροχής Υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου στην κατάρτιση 
παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του για την περίοδο 
2011-2014». 
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η λήψη υπηρεσιών, με πρόσληψη εξωτερικού  Συμβούλου, 
για την υποστήριξη της Διεπιστημονικής Ομάδας η οποία και θα καθορισθεί με απόφαση 
Δημάρχου,  για την κατάρτιση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού του 
Προγράμματος για τη δημοτική περίοδο 2011-2013.  
Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη: 90.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ 
(110.700 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  
Προσφορές υποβάλλονται μέχρι την   4η  Ιουλίου  2011, ημέρα Δευτέρα και  ώρα 12:00  στο 
Δημαρχείο Αμαρουσίου, οδός Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, ΤΚ 15124, στο Πρωτόκολλο, και 
θα ανοιχθούν την ίδια μέρα και ώρα 12.15, στην ως άνω διεύθυνση. 
Τα πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρεθούν στην αποσφράγιση των προσφορών  είναι οι 
ενδιαφερόμενοι ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι  αυτών. 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για πέντε  (5) 
μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. 
Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό συνοδεύεται υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού από 
εγγυητική επιστολή ύψους 5% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α ήτοι 5.535,00  €. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καθημερινά 
από το Γραφείο Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών πόρων του Δήμου και την ιστοσελίδα 
του Δήμου.  
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213-2038335/338, FAX επικοινωνίας 210-6146421  αρμόδιοι 
υπάλληλοι για επικοινωνία α) Δημήτρης Αμίτσης και β) Βασιλική Σκίτσα. 
Τα έξοδα της δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 
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