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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       
∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
Βασ. Σοφίας 9 & ∆ηµ. Μόσχα    ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
Μαρούσι, 151 24     Μαρούσι, 13/04/2016 
Τηλ.: 213-2038245-6             Α.Π. 152 
Fax.: 213-2038522                                      

                        
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

                                   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 45.000,00 
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%) 

 
Το Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία  

«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»  
(η «Επιχείρηση») 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Τη ∆ιενέργεια Πρόχειρου (Συνοπτικού) ∆ιαγωνισµού µε τη συλλογή κλειστών 
προσφορών και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά στο σύνολο των υπηρεσιών, µε τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών 
συµβούλου για τη διοικητική και οικονοµική υποστήριξη της Επιχείρησης». 

Η δαπάνη για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών έχει προϋπολογιστεί µέχρι του ποσού 
των  Ευρώ σαράντα πέντε χιλιάδων (€ 45.000,00), συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α. 23%.  

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και 
Αξιολόγησης Προσφορών στα γραφεία της Επιχείρησης, στο 2ο όροφο του ∆ηµαρχικού 
Καταστήµατος Αµαρουσίου, επί των οδών Βασ. Σοφίας, αρ.9 & ∆ηµ. Μόσχα, Τ.Κ. 
15124, µε την υποβολή κλειστών προσφορών, την Τετάρτη 20-04-2016 από τις 
10:00 µέχρι τις 10:30 π.µ. ώρες έναρξης και λήξης συλλογής προσφορών),εκτός 
και αν η επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά το πέρας της 
ώρας αυτής.   

 Προσφορές µε τηλεοµοιοτυπία (Fax) ή email δεν θα γίνονται δεκτές, εν όψει 
διασφάλισης συνθηκών ισότιµου συναγωνισµού (αποφυγή διαρροής πληροφοριών). 

Ταχυδροµικές προσφορές γίνονται δεκτές µόνο εφόσον έχουν φτάσει στα γραφεία της 
Επιχείρησης – µε ευθύνη του προσφέροντος - από την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα. 
Οι εκπρόθεσµες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 
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Για πληροφορίες ως προς τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά συµµετοχής και την 
παραλαβή της αναλυτικής διακήρυξης, 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: 213 - 2038202 και 213 - 2038211). 

 

Η παρούσα περίληψη θα δηµοσιευτεί σε µία (1) τοπική εφηµερίδα του Ν. Αττικής. 

 

Τα έξοδα δηµοσίευσης του διαγωνισµού καθώς και τυχόν επαναληπτικού αυτού, 
βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

Νικόλαος Σ. Πέππας 
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