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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου για την 

«ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 2019» 

προϋπολογισμού 49.987,50 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή:  ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 

Οδός:    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 53 

Ταχ.Κωδ.:     17453 

Τηλ.:    213-2008000 

Telefax:    210 9829249 

E-mail:     info@alimos.gr 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου 

http://www.alimos.gov.gr/ipiresies/prokirikseis-proskliseis/.  

3. Κωδικός CPV: 92331210-5. 

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η 

«Κατασκήνωση στη πόλη 2019», όπως περιγράφεται στην σχετική μελέτη. Ο 

ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσόν των 40.312,50 € 

πλέον Φ.Π.Α. 24%. 

 5. Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης: Ο χρόνος εκτέλεσης ορίζεται από 

17/06/2019 έως και 19/07/2019. 

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: . Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων 

οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος 

της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) 

τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ 

της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 

την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς 
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3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 

μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

8. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό 

Κατάστημα (οδός Αριστοτέλους 53, Άλιμος – 3ο όροφος), ενώπιον της αρμόδιας 

επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

στις 27/05/2019 ημέρα Δευτέρα. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 

09:00 π.μ. και η ώρα λήξης η 09:30 π.μ. είτε (α) με κατάθεσή τους στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού, στο Δημαρχείο Αλίμου, Αριστοτέλους 53( 3ο όροφος) είτε 

(β) με συστημένη αποστολή, προς την αναθέτουσα αρχή, Αριστοτέλους 53, Άλιμος 

ΤΚ 174 55 είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, στο 

Δημαρχείο Αλίμου, Αριστοτέλους 53, στο ισόγειο. 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο του Δήμου 

Αλίμου οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο 

μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού. Μετά τη λήξη της παραλαβής 

προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής 

διαγωνισμού. 

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει και 

δεσμεύει τον συμμετέχοντα, για διάστημα εξήντα (60) ημερών, από την επομένη 

της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

11. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α. 

15.6142.0019 του προϋπολογισμού του Δήμου με το ποσό των 49.987,50 € . 

12. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η 

προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση 

ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται  σε προθεσμία που 

εκτείνεται, μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της 

διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία 

αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός 

προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Για το 

παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 

καταβολή παράβολου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί 

της εκτιμωμένης αξίας της σύμβασης. 

13. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ 

(www.promitheus.gov.gr) & στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.alimos.gov.gr). Η 

περίληψη της Διακήρυξης αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Δήμου 

(www.alimos.gov.gr), στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και δημοσιεύεται σε 

μια (1) τοπική εφημερίδα. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ 
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