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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

«ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

2017» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 121.812,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ TOΥ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ  ΦΠΑ 24%) 

 (ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ) 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις: 

1) Του N. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

2) του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοικήσης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3) Του Ν.2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας; και άλλες 

διατάξεις». 

4) Του Ν.3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-07-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 

και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις». 

5) Του Ν. 3584/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 

στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

6) Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85 ΕΕ)-δημοσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις». 

7) Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ)». 



8) Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”] 

9) Η υπ’ αριθμ. 15/17 Μελέτη του Τμήματος Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και 

Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής. 

10) Το με αριθμ. πρωτ. 17REQ005942021 2017-03-20 πρωτογενές αίτημα. 

11) Την 85/2017 (ΑΔΑ:ΨΨ2ΟΩ6Υ-ΚΞΤ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για 

την κατ’ αρχήν έγκριση διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού. 

12) Την υπ’ αριθ. 66/02-03-2017 Απόφαση Δημάρχου για την «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον  
Γενικό Γραμματέα του Δήμου». 

13) Την 119/2017 (ΑΔΑ: ΩΝ0ΑΩ6Υ-6Σ3, ΑΔΑΜ:17REQ006053834) Απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης Ανάληψης Δαπάνης. 

14) Η με αριθμ. πρωτ. 11764/21-04-2017 (ΑΔΑ:6Η03Ω6Υ-ΕΤΦ) Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης 

15) Την 141/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης 

τεχνικών και οικονομικών προσφορών. 

16) Tην 107/2017(τροποποίηση της 06/2017) Απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή παραλαβής. 

17) Την 135/2017 ΑΔΑ: ΨΑΣ2Ω6Υ-ΦΥΕ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμό 15/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Πολιτικής τμήματος παιδείας δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού και 

συντάχθηκαν οι όροι της Διακήρυξης  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Ανοικτό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 

από τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά, για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο 

«ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

2017» προϋπολογισμού 109.920,00€, με δικαίωμα προαίρεσης 10% για την Α΄ 

ομάδα και 20% για την Β΄ ομάδα, (συνολικό ποσό δικαιώματος προαίρεσης 

11.892,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, άρα συνολικού προϋπολογισμού 

121.812,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης, 

σύμφωνα με την 15/2017 μελέτη, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης 

του διαγωνισμού με τίτλο «ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 

AΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 2017»  

 



Άρθρο 1 

Αναθέτουσα αρχή - Χρόνος και τόπος του διαγωνισμού 

1.1 Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 

Αναθέτουσα αρχή : Δήμος Αγίας Παρασκευής 

Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 415-417  Τ.Κ. 15343 Αγία Παρασκευή 

NUTS III: GR300 

ΑΦΜ: 090085626 

ΔΟΥ: Χολαργού 

Διαδικτυακός Τόπος:  www.agiaparaskevi.gr 

Τηλέφωνο: 2132004558-9, 2132004601-2 

Fax: 2106003686 

Υπεύθυνος : Μεγαγιάννης Κωνσταντίνος. 

 

1.2 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία είκοσι δύο 

(22) ημερών από την δημοσίευση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τα 

άρθρα 66, 120 και 121 (παρ. 1α) του Ν. 4412/2016. Παράλληλα θα παρέχεται 

ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα 

του Δήμου Αγίας Παρασκευής. 
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Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 02/06/2017 και ώρα 

10:00π.μ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας & ώρας υποβολής προσφορών 

δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 

1) Ο χρόνος υποβολής προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 

χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του αρθ. 6 του Ν. 

4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1 -2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω υπηρεσία 

από το τμήμα προμηθειών του Δήμου οδός Μεσογείων 415-417 και στα τηλέφωνα 

2132004558-9 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και από τον διαδικτυακό 

τόπο του Δήμου www.agiaparaskevi.gr. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται 

να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 

ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία 

εγγραφής.    

1. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον 

σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό 

(παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης 

του) ταυτοποιούμενοι ως εξής:   

 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 

(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η 

εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΣ 

της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ της Γενικής Διεύθυνσης 

Δημοσίων Συμβάσεων και  Προμηθειών.   

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 

οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την 

εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification 

www.agiaparaskevi.gr.
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Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το 

αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη 

από το Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΣ της Διεύθυνσης 

Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 

Συμβάσεων και  Προμηθειών.   

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική.  

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Ν. 4412/2016 για τις 

δημόσιες συμβάσεις έργων, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο 

κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / 

αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, 

προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή 

(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.  

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 

μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.  

1. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το 

αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο 

ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 

ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

 

Άρθρο 2 

          Τεχνικές Προδιαγραφές 

Οι τεχνικές προδιαγραφές, ως έχουν εγκριθεί με την αριθ. ……/2017 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

διακήρυξης και επισυνάπτονται στο τέλος του σχεδίου της διακήρυξης στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ», Μελέτη αρ. 15/ 06-03-2017. 

         Άρθρο 3 

            Προϋπολογισμός 

Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί για την Α’ ομάδα σε 100.920,00€ 

συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α. και με δικαίωμα προαίρεσης10% για αύξηση 

της παροχής υπηρεσίας ανά περίοδο (Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:7.569,00€ 



συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) (B΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2.523,00€συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.) αναλογικά με τον αρχικό προκηρυσσόμενο αριθμό παιδιών και για την Β’ 

ομάδα σε 9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 24% Φ,Π.Α. και με 20% δικαίωμα 

προαίρεσης(1.800,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) για αύξηση της παροχής 

υπηρεσίας αναλογικά με τον αρχικό προκηρυσσόμενο αριθμό παιδιών, άρα 

συνολικού προϋπολογισμού 121.812,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 

δικαιώματος προαίρεσης και χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου και πιο 

συγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό του έτους 2017, βαρύνοντας τον Κ.Α. 

15.6473.02 με τίτλο ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 2017» 

 

Άρθρο 4 

Δικαίωμα συμμετοχής  

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 

 α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 

 β) ενώσεις προμηθευτών (κοινοπραξίες), που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά,  

 γ) συνεταιρισμοί. 

 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 

(Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη 

από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν 

στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία εγγραφής.    

 Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και 

από το σύνδεσμο “Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας”, την εγγραφή τους σε 

αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους 

όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

  Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 

(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και 

κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της 

Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η 

ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της 

Γενικής Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών.  

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

οι οποίοι δε διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ 

(VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των 

http://www.promitheus.gov.gr/


διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η 

ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της 

Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.   

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους 

και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:  

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση 

στην ελληνική.   

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Ν. 4412/2016, και 

σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται ή να αποδεικνύεται η 

εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός 

τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 

αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.   

  Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 

ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται 

ανωτέρω.   

 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το 

αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο 

ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 

ενεργοποίηση του λογαριασμού του.   

 

Οι συμμετέχοντες πρέπει αποδεδειγμένα να ασχολούνται με το σχεδιασμό και 

εκπόνηση εκπαιδευτικών και δημιουργικών βιωματικών προγραμμάτων για 

παιδιά  συναφές δηλαδή αντικείμενο με αυτό της παρούσας διακήρυξης. 

 

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν 

υποχρεωτικά τις ελάχιστες προϋποθέσεις που αφορούν τις τεχνικές και 

επαγγελματικές τους ικανότητες. 

α) Να διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών αναφορικά με το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών και δημιουργικών βιωματικών 

προγραμμάτων για παιδιά σε ΟΤΑ ή άλλα ΝΠΔΔ, η οποία να τεκμηριώνεται από  

αντίστοιχες περιπτώσεις εκπόνησης αυτού του είδους εργασιών την τελευταία 

πενταετία, οι οποίες να οδήγησαν σε εγκεκριμένες πράξεις. 

β)  Η εμπειρία της ομάδας έργου και του υπεύθυνου έργου να είναι ανάλογη με το 

αντικείμενο του έργου που θα αναλάβει να υλοποιήσει  ο υποψήφιος ανάδοχος 



γ) Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει τις ανωτέρω προϋποθέσεις 

καταθέτοντας εντός του σφραγισμένου φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής της 

αντίστοιχης βάσης ανάθεσης εργασιών με τα ΝΠΔΔ ή Ο.Τ.Α καταθέτοντας 

αντίστοιχες συμβάσεις. Εξετάζεται η γενική εμπειρία και η αποδεδειγμένη ειδική και 

τεχνική ικανότητα και εμπειρία σε παρόμοια έργα. Ο Ανάδοχος οφείλει να 

προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα για την καλή εκτέλεση των έργων 

που δηλώνει.  

Ο Πίνακας συναφών έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή:  

Α/Α 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 

      

 

 

Άρθρο 5 

Συμβατικά στοιχεία 

Τα στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος 

είναι:  

 

1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού 
2. Η 15/2017 μελέτη 
3. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 
4. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς 

 

Άρθρο 6 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους εγκαίρως 

και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf 

σύμφωνα με το παρόν άρθρο της διακήρυξης, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και 

το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του 

προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε 

μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 

τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και 

των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται 

σχετική θεώρηση.  

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την 



ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή 

εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία 

που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (Προμηθευτή) 

και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία 

ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του αναδόχου 

και οι λόγοι αποκλεισμού του αναφέρονται ρητά στα άρθ. 73 και 74 του Ν. 4412/16.  

6.1 Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό οι προσφέροντες για τους οποίους 

συντρέχει κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή 

επιχείρηση του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ή αντίστοιχο φορέα άλλου κράτους-

μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή άλλης χώρας στην οποία έχουν 

επαγγελματική εγκατάσταση ή αναπτύσσουν επαγγελματική δραστηριότητα, γιατί 

δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς του Δημοσίου με απόφαση του 

Υπουργείου Εμπορίου (Ανάπτυξης), ή αντίστοιχης αρχής άλλου κράτους-μέλους 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης χώρας στην οποία έχουν επαγγελματική 

εγκατάσταση ή αναπτύσσουν επαγγελματική δραστηριότητα. 

γ) Όσοι έχει διαπιστωθεί ότι έχουν διαπράξει οποιοδήποτε σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα ή προκύπτουν, κατά την κρίση της επιτροπής, αμφιβολίες ως προς 

την συνέπειά τους, περί την εκτέλεση των συμβατικών και εν γένει 

επαγγελματικών τους υποχρεώσεων.  

6.2 Δεν γίνονται επίσης δεκτοί στο διαγωνισμό οι προσφέροντες για τους οποίους 

συντρέχει κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από νομοθετικές ή 

κανονιστικές διατάξεις εκάστης χώρας εγκατάστασης, ή υπόκειται ή έχει κινηθεί 

κατ’ αυτών τέτοια ή ανάλογη διαδικασία. 

β) Έχουν καταδικασθεί για οποιοδήποτε αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους 

διαγωγή και την εν γένει άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

γ) Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, κατά τους νόμους εκάστης χώρας 

εγκατάστασης. 

δ) Δεν έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά τους νόμους 

εκάστης χώρας εγκατάστασης. 

ε) Δεν έχουν εγγραφεί στο κατά νόμο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, 

επιμελητήριο ή ισοδύναμη επαγγελματική οργάνωση, κατά τα οριζόμενα από τους 

νόμους εκάστης χώρας εγκατάστασης 

6.3 Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται επίσης επί ποινή αποκλεισμού να 

υποβάλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής: 



1.Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσης διακήρυξης. 

2.Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), όπως προβλέπεται 

στην παρ 4. του αρθ. 79 του Ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το 

σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης, ως 

προκαταρτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 

δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας 

πληροί της ακόλουθες προϋποθέσεις: 

- δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του 

άρθ. 73 του Ν.4412/16, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για τα αδικήματα 

της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας,  

- δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,- είναι ενήμερος ως 

προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 

και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις 

- είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, 

- δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Ν.2190/1920 ή ειδική εκκαθάριση του 

Ν.1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία 

έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή 

υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (το τελευταίο μόνο για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα) 

- αναλαμβάνεται η υποχρέωση για έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών του άρθρου 6.4 της παρούσας  

- Αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

Στην αντίθετη περίπτωση πρέπει να αναφέρουν ρητά τα σημεία εκείνα τα οποία δεν 

αποδέχονται, για τα οποία πρέπει υποχρεωτικά να έχει υποβληθεί ένσταση εντός της 

νομίμου προθεσμίας, στην οποία και πρέπει να παραπέμπει ρητώς η επιφύλαξη. 

Επιφυλάξεις που δεν παραπέμπουν σε ένσταση ή επιφυλάξεις που έχουν την έννοια 

της προσφοράς υπό αίρεση επάγονται αποκλεισμό της προσφοράς. 

- Η προσφορά συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, πλην των 

τυχόν αποκλίσεων που απαριθμούνται ρητά και εξαντλητικά στην προσφορά καθώς 

και σε ειδική συνημμένη αναλυτική κατάσταση. 

- Διαθέτουν στην Ελλάδα άρτια υποδομή και ειδικευμένο προσωπικό.   

- Οι συμμετέχοντες πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν με τα 

δικαιολογητικά και τις προσφορές τους, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του 

διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της 

παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και 

τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

     3. Στοιχεία από τα οποία προκύπτει η χρηματοπιστωτική, οικονομική ικανότητα 

και οι όροι ασφαλείας που τηρεί ο προσφέρων, είναι τα εξής: 



α) Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης ή 

αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης ή  υπεύθυνη δήλωση 

περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του 

κύκλου εργασιών της κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού 

οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική 

δραστηριότητα σχετική με την παροχή υπηρεσίας, κατά χρονικό διάστημα που δεν 

επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους 

ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν 

κατά το διάστημα αυτό. 

β) Κατάλογο, στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παροχές υπηρεσίας των τριών 

τελευταίων χρόνων, με μνεία του παραλήπτη είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον 

ιδιωτικό τομέα, της ημερομηνίας της παροχής υπηρεσίας και του ποσού. Οι εν 

λόγω παροχές υπηρεσίας αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, 

με πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και 

εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον 

δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με 

υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του 

προμηθευτή. 

6.4 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα της 

παρούσας διακήρυξης, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 

εντός προθεσμίας δέκα (10) από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής 

έγγραφα και δικαιολογητικά,  

α. Οι Έλληνες πολίτες: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει  

 • ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από 

τα αδικήματα  

 • ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από 

τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή  

 • για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας  

(2) Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου 

εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,  

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 

να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμεροι 

ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  



 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 

παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία 

της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό. 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφ’ ενός 

η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας 

του διαγωνισμού, και αφ’ ετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν 

εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

β. Οι αλλοδαποί: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου 

τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται ανωτέρω στα άρθρα 

που αναφέρονται στις περιπτώσεις προμηθευτών που αποκλείονται από τον 

διαγωνισμό.  

(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια 

από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις προμηθευτών που 

αποκλείονται από τον διαγωνισμό ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία 

και ότι πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις της συμμετοχής τους. 

(3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή 

σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

(1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που αφορούν σε Έλληνες και αλλοδαπούς 

πολίτες. 

(2) Καταστατικό του νομικού προσώπου με όλες τις μεταβολές του και όπως ισχύει 

την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς. 

(3) Αν το Νομικό Πρόσωπο είναι Ανώνυμη Εταιρία ή Ε.Π.Ε με έδρα την Ελλάδα, το 

Φ.Ε.Κ στο οποίο έχει καταχωρηθεί η ανακοίνωση περί της εκλογής του εν 

ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου του κατά το χρόνο διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

(4) Απόφαση του Διοικούντος Οργάνου που να εγκρίνει τη συμμετοχή στο 

διαγωνισμό και να εξουσιοδοτεί εκπρόσωπό του γι’ αυτό.  

(5) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της 

παρ. 6.4 της παρούσας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή 

εκκαθάριση του Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του 



Ν.1892/1990 (Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις 

(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό 

διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα). 

(6) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους 

διαχειριστές, στις περιπτώσεις των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα 

σύμβουλο για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή 

άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν 

καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα 

της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 6.4 του παρόντος άρθρου. 

(7) Επί ημεδαπών Ανωνύμων Εταιριών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 

εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια 

Υπηρεσία της Περιφέρειας, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της οποίας είναι 

εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε, σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β΄.12 του Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, 

όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, 

από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρίας που τελεί υπό ειδική 

εκκαθάριση. 

Επί ημεδαπών Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε 

και Ε.Ε) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του 

Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. 

δ. Οι συνεταιρισμοί: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 

αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του διοικητικού του συμβουλίου δεν έχει 

καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα 

που αναφέρονται στα άρθρα της παρούσης περί προμηθευτών που αποκλείονται 

από τους διαγωνισμούς. 

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων της παρούσης που αναφέρονται του σε 

ημεδαπούς και αλλοδαπούς συνεταιρισμούς. 

αντίστοιχα. 

(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

ε. Οι ενώσεις προμηθευτών (κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα  που 

συμμετέχει στην Κοινοπραξία  

6.5 Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν 

εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 



αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από 

ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα 

αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. Στην 

κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην 

συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν 

στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

6.6 Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών των παρ. 

6.3. & 6.4 του παρόντος συνιστά λόγο αποκλεισμού του προσφέροντος από 

τον διαγωνισμό 

 

Άρθρο 7 

Τρόπος υποβολής και σύνταξης προσφορών 

Α. Περιεχόμενο προσφορών 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(α) ένας (υπό) φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά» και  

(β) ένας (υπό) φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

(υπό) φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 

Περιεχόμενα (υπό) φακέλου με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 

Τεχνική Προσφορά»  

Υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, το ΤΕΥΔ και όλα τα απαιτούμενα κατά το 

στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. 

Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπό) φάκελο περιλαμβάνονται: 

Ι. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, 

εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά,  

σε μορφή αρχείου p.d.f. N. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-05-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ 

Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως 

αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του 

προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε 

μορφή αρχείου p.d.f. και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή πλην των ΦΕΚ.  (Τα 

δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το 

διαγωνισμό με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα 

δικαιολογητικά). 

 Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που 

υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να 

φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 



Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την 

ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή 

εντός της αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν 

έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν 

φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : πιστοποιητικά που 

έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από 

αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αφορούν κυρίως τα 

τεχνικά στοιχεία ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

 

 

ΙΙ. Τεχνική προσφορά 

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι: 

α. Αναλυτικό Προφίλ – Βιογραφικό του προσφέροντα  

β. Κατάσταση του μόνιμου προσωπικού  (επιθεώρηση εργασίας), στην οποία να 

αναφέρεται η ειδικότητα και το ωράριο καθώς και δήλωση σχετικά με το μέσο 

ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του παρόχου υπηρεσιών κατά την 

τελευταία τριετία, συνοδευόμενη από φωτοαντίγραφα των Ε7 (φόρου μισθωτών 

υπηρεσιών) της τελευταίας τριετίας από την οποία να προκύπτει η εμπειρία και 

η επάρκεια των μόνιμων στελεχών (ο αριθμός των οποίων πρέπει να 

απαρτίζεται από 5 άτομα τουλάχιστον) του παρόχου υπηρεσιών για την 

οργάνωση του έργου. 

γ. Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας εκπόνησης και του τρόπου οργάνωσης 

του Έργου από τον Προσφέροντα. Από την ανωτέρω περιγραφή πρέπει να 

προκύπτει λεπτομερής σχεδιασμός του αντικειμένου, η καταγραφή των 

απαιτήσεων βάσει της Τεχνικής Έκθεσης, η ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου 

μεθοδολογικής προσέγγισης, η χρήση κατάλληλου εξοπλισμού.  

δ. Αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του παρόχου 

υπηρεσιών ή/και των μονίμων στελεχών της επιχείρησης. Η κατάλληλη 

τεχνογνωσία εξειδικεύεται με την περιγραφή της σύνθεσης της προτεινόμενης 

Ομάδας Έργου και Υπευθύνου Σχεδιασμού Έργου του Προσφέροντα μέσω 

σύντομων βιογραφικών σημειωμάτων και των σχετικών τίτλων σπουδών . Από 

τα βιογραφικά σημειώματα πρέπει να τεκμηριώνεται η επάρκεια και η εμπειρία 

των μόνιμων στελεχών της Ομάδας Έργου, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν 

εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία για την εκτέλεση παρόμοιων έργων / 

υπηρεσιών . 

ε. Σχέδιο άμεσης ανταπόκρισης του Αναδόχου σε περίπτωση έκτακτων 

συμβάντων (όπως μια πυρκαγιά, σεισμό).  

Η Τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 

από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 



φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 

παράγει σχετικό μήνυμα και ο  προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και 

προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από 

την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα 

προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος 

άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν 

απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την 

ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή 

εντός της αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν 

έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν 

φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : πιστοποιητικά που 

έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

 

ΙΙΙ. Περιεχόμενα (υπο) φακέλου «Οικονομική προσφορά» 

Στον (υπο) φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά» περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του προσφέροντα. 

Η Οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον υπο) 

φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά». Μέσα στον φάκελο αυτό θα 

περιέχεται συμπληρωμένο το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας 

ολογράφως και αριθμητικά με τις προσφερόμενες τιμές. Στην περίπτωση ένωσης 

επισυνάπτεται Πίνακας Κατανομής Αμοιβής υπογεγραμμένο από όλους τους 

συμμετέχοντες. 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 

από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση,  το σύστημα 

παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf.   

Στη συνολική τιμή της προσφοράς περιλαμβάνονται το σύνολο των επιβαρύνσεων 

και φόρων του προσφέροντος, εκτός του Φ.Π.Α. ο οποίος θα αναγράφεται χωριστά. 

Οι σελίδες της οικονομικής προσφοράς θα είναι αριθμημένες και υπογεγραμμένες 

από τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους. Η 

συνολική τιμή της προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α., θα ληφθεί υπόψη για την σύγκριση των 

προσφορών. 

Αρνητικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. – Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν 

έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο 

προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  



7.1 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους 

τους όρους της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή 

αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση 

όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.  

7.2 Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από 

μία εταιρίες ή συμπράξεις προσώπων, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό 

του και να εκπροσωπεί εταιρία που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση 

αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός αν αποσυρθούν από τον ενδιαφερόμενο 

όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από μία. 

7.3 Η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο δεν επιτρέπεται 

7.4 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξάσματα, σβησίματα, προσθήκες, 

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να 

είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η δε Επιτροπή 

διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και 

κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση, μονογράφει και σφραγίζει αυτή. 

Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την 

καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.  

7.5 Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση 

υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

7.6 Οι προσφορές επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των 

ομάδων των προς παροχή υπηρεσιών. 

7.7 Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους του διαγωνιζομένους ή τους 

νομίμους εκπροσώπους τους. Οι προσφορές συμπράξεως προσώπων 

υπογράφονται υποχρεωτικά από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο 

διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.  

 

Άρθρο 8 

Χρόνος ισχύος προσφορών 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες 

προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατόν είκοσι (120) ημερών, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την 

υπηρεσία πριν από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα δύο 

μηνών. Μετά τη λήξη του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης, 

ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 9 

Αποκλίσεις- Διευκρινήσεις-Αντιπροσφορές 

Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των 

προσφερομένων υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της 

Διακήρυξης. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους 



όρους της Διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις 

αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από 

την αρμόδια Επιτροπή. 

Επισημαίνεται ότι: 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του 

χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, 

είτε ενώπιον, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική 

γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που 

δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

 

Άρθρο 10 

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού 

Α. Διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες 

ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 

10:00π.μ, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 

Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την 

ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

 Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 

ηλεκτρονικών (υπό) φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Οι 

ηλεκτρονικοί (υπό) φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται 

ηλεκτρονικά μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε 

ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές 

κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών, 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό) φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενων των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό) φακέλων «Οικονομική 

Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές 

αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που 

προσφέρθηκαν. 

 

Β.  Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης των προσφορών 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 

στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων 

της, εφαρμοζόμενων και των διαδικασιών της κατά περίπτωσης Αναθέτουσας Αρχής. 



Συγκεκριμένα μέσα από το σύστημα ιδίως: 

  Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την 

αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, 

προβαίνουν στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων 

και υπό – φακέλων των προσφορών. 

 Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει 

τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των 

προσφορών. 

 Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των 

ηλεκτρονικών προσφορών. 

 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την 

απόρριψη της προσφοράς τους. 

 Η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες 

από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους 

συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινήσεων επί 

υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες  - οικονομικοί φορείς παρέχουν τις 

διευκρινήσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 

 Στην περίπτωση που διαπιστωθεί υπερβολικά χαμηλή Οικονομική 

Προσφορά, θα ζητηθεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο η έγγραφη αιτιολόγηση της 

ανάλυσης της οικονομικής του προσφοράς σε συνδυασμό με τη διατήρηση της 

ποιότητας  των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 

του Έργου. Στην περίπτωση που ο προσφέροντας δεν απαντήσει στην 

αποκλειστική ημερομηνία των πέντε (5) ημερών από την παραλαβή της σχετικής 

ειδοποίησής του ή εφόσον και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι 

προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα 

απορρίπτεται. 

 

Γ. Διαδικασία ανάδειξης μειοδότη  - κατακύρωση 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται 

να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική 

ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος, σε μορφή αρχείου pdf. Και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης», όσα απαιτούνται κατά περίπτωση ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής.  

Προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στo 

πρωτόκολλο του Δήμου, προς την Επιτροπή που διενεργεί το διαγωνισμό. 



         Άρθρο 11 

      Εγγυήσεις 

 

Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα 

νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με το νόμο από τον οποίο διέπονται, το 

δικαίωμα αυτό. Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει 

να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.  

Οι τίτλοι των έντοκων γραμματίων ή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου γίνονται 

δεκτοί στην ονομαστική τους αξία ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.  Ως 

εγγύηση μπορεί να κατατεθεί και γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του 

Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφ’ όσον το περιεχόμενο της 

παρακαταθήκης έχει διαμορφωθεί με τον τρόπο που ορίζει ο Ν. 4281/14.  

Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα. Σε 

περίπτωση σύμπραξης προσώπων, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών 

της σύμπραξης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 

μελών.  

Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

- Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 

συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της δαπάνης μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 Η εγγύηση αυτή ισχύει τουλάχιστον για εκατόν είκοσι 120 ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.  

- Η εγγύηση συμμετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει πρέπει να 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα: ημερομηνία έκδοσης, τον εκδότη, το ότι απευθύνεται 

στο Δήμο, τον αριθμό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει και την επωνυμία του 

συμμετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται.  

- Η εγγυητική επιστολή πρέπει να αναφέρει ότι παρέχεται ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διηζήσεως και έχει την υποχρέωση να καταθέσει μέσα σε προθεσμία τριών (3) 

ημερών από την ειδοποίησή του, υπέρ του Δήμου, όσο ζητήσει από το ποσό της 

εγγύησης (μέρος ή σύνολο). 

 



- Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβαίνει στην παράταση της ισχύος 

μετά από απλό έγγραφο της υπηρεσίας, το οποίο πρέπει να στέλλεται πριν από 

την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.  

- Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν.  

Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

- Ο ανάδοχος στον οποίο γίνεται η κατακύρωση της υπηρεσίας, υποχρεούται να 

καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης για 

ποσό ίσο με το  πέντε τοις εκατό (5) επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον 

Φ.Π.Α.  

- Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει ο Ν. 

4412/16. 

       Άρθρο 12 

Αξιολόγηση προσφορών 

Η αξιολόγηση γίνεται από την ορισθείσα επιτροπή με την 141/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω 

στοιχεία: 

- Οι τεχνικές προδιαγραφές.  

- Τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών και η βασική βαθμολογία με τους 

συντελεστές βαρύτητας όπως αυτά καθορίζονται στο παράρτημα 2 (15/2017 

μελέτη) της παρούσας διακήρυξης.  

- Για την επιλογή της συμφερότερης από τεχνοοικονομικής άποψης προσφοράς, 

αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έγιναν αποδεκτές σύμφωνα με τους 

καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους. 

Προσφορές που τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά διαφέρουν ουσιωδώς ή υστερούν 

σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται.  

- Προσφορές που έστω και σε ένα κριτήριο βαθμολογηθούν κάτω της βάσης (50 

βαθμούς) που φαίνεται στον πίνακα κριτηρίων, απορρίπτονται.  

 

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

 



Α/Α Κριτήριο Βαθμολογίας Υποψήφιων Αναδόχων 
«Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών έτους 2017» ΟΜΑΔΑ Α' + 
ΟΜΑΔΑ Β'   

Συντελεστής 
Βαρύτητας 

1  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ - ΕΜΠΕΙΡΙΑ – 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ   
 

20 % 

2 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ – 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ & ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

20% 

3  ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ) 
 

30 % 

4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  (ΓΙΑ ΚΑΘΕ 
ΟΜΑΔΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ) 

30% 

  
100 % 

 

Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς 

με βάση τον ακόλουθο τύπο: 

Λi = 0,80 x ( Βi / Βmax ) + 0,20 x (Kmin/Ki) 

όπου: 

Βmax  η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά  

Βi η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i 

Kmin   το συνολικό κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  

Κi το συνολικό κόστος της προσφοράς i  

Λi         τελική βαθμολογία της προσφοράς i, το οποίο στρογγυλοποιείται στα δύο 

δεκαδικά ψηφία. 

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την παρακάτω διαδικασία: 

-  Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους 

συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθμολογία του. Η συνολική 

βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών 

όλων των κριτηρίων.  

Στις περιπτώσεις ενώσεων ή κοινοπραξιών τα παραπάνω κριτήρια ελέγχονται για 

τους συμμετέχοντες σε αυτές αθροιστικά. 



Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις 

περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές (υποχρεωτικές και 

μη υποχρεωτικές). Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς για τις 

περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης μειώνεται 

μέχρι 80 βαθμούς για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται οι Τεχνικές 

Προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών δεν 

αφορούν σε απαράβατους όρους και η προσφορά έχει χαρακτηρισθεί ως τεχνικά 

αποδεκτή. Προσφορές που έστω και σε ένα κριτήριο βαθμολογηθούν κάτω της βάσης 

(50 βαθμούς) που φαίνεται στον πίνακα κριτηρίων, απορρίπτονται. 

 

Άρθρο 13 

Ενστάσεις-Διοικητικές προσφυγές 

 

1. Ενστάσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το 

σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

2. Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της 

διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ως εξής: 

 α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, μέχρι 

πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού. 

Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της 

δημοσιοποίησης της περίληψης διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού. Αν 

προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίας Παρασκευής, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας 

υπηρεσίας. Η απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και οι ενιστάμενοι 

λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα.  

 β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών 

από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται 

από την Οικονομική Επιτροπή, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης 

ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της 

οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 

ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις 



εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί 

δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από την οικονομική Επιτροπή. 

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους 

προαναφερόμενους λόγους πριν την υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 

4. Οι ενστάσεις κοινοποιούνται επί ποινή αποκλεισμού , από τον ενιστάμενο 

σε αυτόν κατά του οποίου στρέφονται και το αντίστοιχο αποδεικτικό αποστέλλεται σε 

φυσική μορφή στο αρμόδιο όργανο του Δήμου Αγίας Παρασκευής. 

5. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται 

ως μη υποβληθείσες.  

Οι ανωτέρω αποφάσεις των Οικονομικών Επιτροπών ελέγχονται για τη 

νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον οικείο Ελεγκτή 

Νομιμότητας κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

      Άρθρο 14 

Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης 

 

 Η κατακύρωση θα γίνει σε ανάδοχο, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με 

βάση τους καθοριζόμενους, στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις 

όρους, ακύρωση της προμήθειας γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

Ο Δήμος κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων 

των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 

προσφέροντα, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως 

με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ., επί αποδείξει. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον ο 

Δήμος δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 

σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες 

διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 

προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 



β)  κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 

τελευταίος υποβάλει τα δικαιολογητικά της κατακύρωσης, έπειτα από σχετική 

πρόσκληση. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί των ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

ειδικής πρόσκλησης. 

 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 

ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ  του Δήμου η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση 

δ΄της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 

 Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης της 

παρούσας σύμβασης διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2017 άρθρο 127 και 

του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30-09-2010),«Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων», με τον οποίο ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 

2007/66/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 

Π1/273/07-02-2011 εγκύκλιο της Δ/νσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Δ/νσης 

Κρατικών Προμηθειών της Γ.Γ. Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

 Σημειώνεται ότι από 31/05/2017 για τις διαφορές που προκύπτουν κατά τη 

διαδικασία της σύμβασης της παρούσης διακήρυξης εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

βιβλίου IV (άρθρα 345-374)του Ν. 4412/2016. Συγκεκριμένα: 

 Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος είχε ή έχει συμφέρον να του ανατεθεί δημόσια 

σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από εκτελεστή πράξη ή 

παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ή εσωτερικής 

νομοθεσίας, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). και να ζητήσει προσωρινή προστασία, ακύρωση παράνομης 



πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής ή ακύρωση σύμβασης, η οποία έχει 

συναφθεί παράνομα. 

Άρθρο 15 

          Υπογραφή σύμβασης 

 

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει, εντός δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης για την υπογραφή του 

συμφωνητικού. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 

ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον αμέσως επόμενο μειοδότη. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της 

σύμβασης, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται. 

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, 

όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός 

κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα 

τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

γ. Τα προς προμήθεια υλικά. 

δ. Το ποσοστό έκπτωσης. 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υπηρεσιών  

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών. 

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες. 

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

θ. Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον 



προβλέπεται αναπροσαρμογή. 

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της υπηρεσίας. 

Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη 

συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχθηκε ο ανάδοχος ή με βάση την 

έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν 

μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν 

συμφωνήσουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση 

της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

Α. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

Β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 

επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

Γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

Σε εκτέλεση συμβατικού όρου μπορεί η σύμβαση να παραταθεί μέχρι την ανάδειξη 

νέου προμηθευτή και την υπογραφή νέας σύμβασης, εφόσον δεν θα υπάρξει κατά το 

χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη 

και τη σύμβαση, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου. 

Η σύμβαση καταρτίζεται με μέριμνα του φορέα που αφορά η υπηρεσία 

Η σύμβαση υπογράφεται χωριστά με κάθε φορέα που αναφέρεται στον διαγωνισμό 

και υπογράφεται για τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο, νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου 

και από τους νόμιμους εκπροσώπους για κάθε φορέα. 

 

    ‘       Αρθρο16 

    Παραλαβή της υπηρεσίας - Τρόπος Πληρωμής 

 



  Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του 

άρθρου 208 του Ν.4412/2016 από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις 

του άρθρου 221 παρ. 11β του Νόμου αυτού. 

Τρόπος Πληρωμής 

 Η πληρωμή της αξίας της παρούσας σύμβασης θα γίνεται με εξόφληση του ποσού, 

μετά την παραλαβή της υπηρεσίας; μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα απαραίτητο 

για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής και τον έλεγχο από την αρμόδια 

υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 

Άρθρο 17 

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

 

Οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλα τα 

σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφά από το διαδικτυακό τόπο του Δήμου 

www.agiaparaskevi.gr, καθώς και από τη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. 

Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα 

του διαγωνισμού, αυτές πρέπει να παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες, πριν από 

την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Τυχόν 

διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την υπηρεσία. Η 

οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων και αναθέτουσα αρχής γίνεται 

αποκλειστικά μέσω της επικοινωνίας του συστήματος. Ο αιτήσεις για διευκρινήσεις 

θα πρέπει να είναι σε μορφή αρχείου p.d.f. και να φέρουν ψηφιακή υπογραφή του 

αιτούντος. Ομοίως τα απαντητικά έγγραφα της αναθέτουσας αρχής. 

         Άρθρο 18 

                 Δημοσίευση 

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στον τύπο, στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως (τεύχος δημοσίων συμβάσεων), στη Διαύγεια και στο ΕΣΗΔΗΣ, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα αναρτηθεί 

στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.  

Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού βαρύνουν τον 

Ανάδοχο και παρακρατούνται κατά τη πρώτη πληρωμή του. 

 

http://www.agiaparaskevi.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


     Άρθρο 19 

Συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινήσεις επί των εγγράφων του 

διαγωνισμού (διακήρυξη): 

 

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινήσεων υποβάλλονται 

μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν 

σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα παροχής διευκρινήσεων 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή 

αρχείου p.d.f. το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων 

που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο, είτε δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή δεν 

εξετάζονται. 

  

      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                                                                    ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 

 

                   

 

 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 
 
 
1. ΟΜΑΔΑ Α΄: Έξοδα διοργάνωσης και λειτουργίας του θερινού προγράμματος 

ημερήσιας δημιουργικής  απασχόλησης 

……………………………….Χ 800(συμμετοχές) Χ 15(ημέρες) 

σύνολο………………………….€ πλέον Φ.Π.Α 24%. 

2. ΟΜΑΔΑ Β΄: Έξοδα διοργάνωσης και λειτουργίας του θερινού προγράμματος 

ημερήσιας δημιουργικής  απασχόλησης 

……………………………….Χ 15(συμμετοχές) Χ 15(ημέρες) 

σύνολο………………………….€ πλέον Φ.Π.Α 24%. 

ΣΎΝΟΛΟ………………………………€(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%.) 

Ο γενικός προϋπολογισμός της παραπάνω εργασίας ανέρχεται στο ποσό 

των………………………………………………………………………….. € πλέον Φ.Π.Α 24% 

...... 

 

Αγία Παρασκευή ………17 

Ο Προσφέρων 

. 
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