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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
    Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την 
παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 2022», CPV: 92331210-5», προϋπολογισμού 59.400,00€ 
πλέον Φ.Π.Α. 24% ύψους 14.256,00€, σύνολο 73.656,00€ και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη συμφερότερη από τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα 
με την υπ’ αριθ. 10627/26.04.2022 διακήρυξη και την υπ’ αριθ. 9/2022 μελέτη, η 
οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης του διαγωνισμού. 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με τα αναφερόμενα της υπ΄αριθ. 
64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και 
Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» και τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016 (Α΄147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.Το πλήρες κείμενο 
της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 
http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 
σύμβασης στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έλαβε Συστημικό Αριθμό: 157031. 
 
 Η διαδικασία θα είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr,  την 28/04/2022, ημέρα  Τετάρτη και από ώρα 08:00π.μ. 
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 12/05/2022 
και έως ώρα 14:00μ.μ. 
Η δαπάνη για την δημοσίευση στον ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο θα βαρύνει τον 
ανάδοχο. 
Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν 
εγγύηση συμμετοχής, ποσού 1.188,00 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2. της 
διακήρυξης.  
Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της 
διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την διαδικτυακή πύλη: 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, την ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση 
www.agiaparaskevi.gr-ενημέρωση- προκηρύξεις, καθώς και να επικοινωνούν με το 
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Γραφείο Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο 
τηλέφωνο 213 2004558, (Αρμόδιος υπάλληλος:  Χονδρού Ναυσικά). 
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