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ΔΗΜΟTIKH ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 

(ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ) 

 

 

Πληροφ.  : κα Αρετή Αναστασίου                                     Φιλοθέη, 12/2/2020 

Ταχ. Δ/νση : Βεκιαρέλη 11                               Αριθμ. Πρωτ.: 106 

Ταχ. Κώδ. : 15237  ΦΙΛΟΘΕΗ 

Τηλέφωνο : 210- 6822217 

Email : anastasiou@dikefips.gr 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟTIKHΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες 

προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την 

ανάδειξη αναδόχου για την παραγωγή πληροφοριακών επικοινωνιακών εντύπων της ΔΗΜΟTIKHΣ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ, για το έτος 2020, σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στο τεύχος προκήρυξης και τους παρακάτω όρους:  

 

 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με 

έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την 

ανάδειξη αναδόχου για την παραγωγή πληροφοριακών επικοινωνιακών εντύπων της Δημοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης –Ψυχικού για τα έτη 2020-2021.  

2. Είδος Σύμβασης: Σύμβαση Προμήθειας. 

3. Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται έως του ποσού των  32.752,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. οικονομικού 

έτους 2020 και 2021 αντίστοιχα. 

4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 26η Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, στα γραφεία 

της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ., Βεκιαρέλη 11, 15237 ΦΙΛΟΘΕΗ,  τηλ. 210 6822217 

5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  

 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα με αντικείμενο δραστηριότητας συναφές με το θέμα της παρούσης. 

 Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 

 Συνεταιρισμοί με αντικείμενο δραστηριότητας συναφές με το θέμα της παρούσης. 

6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εξήντα (60) ημέρες από την 

επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.  

7. Αντιπροσφορές  δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως μη αποδεκτές  

σύμφωνα με το Ν.4412/2016. 

8. Χρόνος υλοποίησης της υπηρεσίας. 

Η Διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημέρα ανακοίνωσης του αναδόχου, και για ένα έτος ή 

έως την ολοκλήρωση της υπηρεσίας όπως περιγράφεται στη διακήρυξη.   

9. Τόπος, Χρόνος και γλώσσα υποβολής των προσφορών 

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ., ιδιοχείρως από νόμιμο 

εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού έως και την ημερομηνία και ώρα 

διεξαγωγής του διαγωνισμού.  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ 
 http://dikefips.weebly.com 
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10. Οι υποψήφιοι μπορούν εναλλακτικά να αποστέλλουν επί αποδείξει τις προσφορές τους μέχρι και 

την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα 13.00. Οι 

προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

11. Τόπος και χρόνος αποσφράγισης και αξιολόγησης  των προσφορών 

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, 

αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ., την 

ίδια ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι την 26η Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

11.00 

12. Δικαίωμα συμμετοχής & Νομική μορφή των διαγωνιζομένων 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 

β) συνεταιρισμοί 

γ) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

13. Κριτήριο κατακύρωσης 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , σύμφωνα με τους 

όρους της διακήρυξης 

14. Δημοσιοποίηση της διακήρυξης 

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στον πίνακα ανακοινώσεων της επιχείρησης, σε μια 

ημερήσια εφημερίδα και στην ιστοσελίδα της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. www.dikefips.gr  

15. Πληροφορίες και τόπος παραλαβής των διακηρύξεων 

¨ Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες (09:00 - 13:30) στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. Βεκιαρέλη 11, 15237 ΦΙΛΟΘΕΗ,  

τηλ. 210 6822217, καθώς και στην ιστοσελίδα της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ., www.dikefips.gr 

 
 

 

                                                                                        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

  ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
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