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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΕΔΕ) 
 

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την ανάθεση σύμβασης με αντικείμενο: 
 

«Παροχή Υπηρεσιών μετακίνησης και διαμονής αιρετών, στελεχών και συνεργατών της ΚΕΔΕ στο 
εσωτερικό και εξωτερικό για το έτος 2021» με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής βάσει κριτηρίων αξιολόγησης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

1. Αναθέτουσα αρχή:  Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) 
2. Διεύθυνση: Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8 
3. Τηλέφωνο: 2132147550  
4. Τίτλος: «Παροχή Υπηρεσιών μετακίνησης και διαμονής αιρετών, επίσημων καλεσμένων, 

στελεχών και συνεργατών της ΚΕΔΕ στο εσωτερικό και εξωτερικό για το έτος 2021» 
5. Υπηρεσίες (cpv): 63510000-7 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και συναφείς υπηρεσίες  
6. Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών  
7. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή 

υπηρεσιών μετακίνησης και διαμονής των αιρετών, των στελεχών και των συνεργατών ΚΕΔΕ 
τόσο για εσωτερικό όσο και για το εξωτερικό  για το έτος 2021. 

8. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ  
9. Συνολικός προϋπολογισμός : 130.0000,00ευρώ χωρίς ΦΠΑ, 161.200,00ευρώ Συνολικός 

προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24% 
10. Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση θα διαρκέσει από την υπογραφή της έως 31/12/2021. 
11. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να 

συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό σε 2.600ευρώ, το ύψος της 
οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού.  

12. Διάθεση εγγράφων-στοιχείων του διαγωνισμού: Διεύθυνση Φορέα: Κεντρική Ένωση Δήμων 
Ελλάδος (ΚΕΔΕ), Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8 και στο τηλέφωνο 2132147563 email: 
theodorou@kedke.gr κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του 
διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του φορέα και συγκεκριμένα στη 
διεύθυνση : www.kedke.gr παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο 
ΚΗΜΔΗΣ και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) 

13. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: O διαγωνισμός θα διεξαχθεί 
ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΕΣΗΔΗΣ.  Καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών 27/08/2021 και ώρα 23:59:59. Γλώσσα σύνταξης των 
προσφορών είναι η Ελληνική. 

14. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην 
διακήρυξη του διαγωνισμού. 
 
                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
                                                     ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ 
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