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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΠΚΑΠ) 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ κα ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ ΟΛΓΑ

προκηρύσσει  ανοικτό  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  κάτω  των  ορίων  με  σφραγισμένες

προσφορές  και  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική

άποψη  προσφορά,  βάσει  βέλτιστης  σχέσης  ποιότητας  -  τιμής  όπως  ορίζεται  στο

άρθρο 86 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας

ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΚΑΙ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ,  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ,  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ  Κ.Λ.Π.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΡΙΝΗΣ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ),

προϋπολογισμού  73.999,23 ευρώ με το Φ.Π.Α. 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή:  Οργανισμός Παιδείας Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  και  Προστασίας

Αγίου Δημητρίου Αττικής (ΝΠΔΔ)

Οδός: Αγίου Δημητρίου 55

Ταχ.Κωδ.:17343

Τηλ.:2132007712-713

E-mail: opkap@dad.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών,
ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ),  η  οποία  είναι
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) 1.
Κατ'  εξαίρεση τα τεύχη  διατίθενται2 στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατόπιν
ραντεβού  τηλ.  2132007712,713  κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες.  Για  την
παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής
τους3,  εκτός  αν  ο  ενδιαφερόμενος  αναλάβει  με  δαπάνη  και  επιμέλειά  του  την

1 Επιλέγεται, κατά κανόνα, η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα
της σύμβασης και  την  επικοινωνία.  Οι  επιλογές  που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις  που δεν  είναι
δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης.  Επιπλέον,  σε  περίπτωση  που  απαιτούνται  ειδικά  εργαλεία,  συσκευές  ή  μορφότυποι
περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των ενδιαφερομένων.

2 Πρβλ. άρθρο 22 παρ. 1 και 67 παρ. 1  του ν. 4412/2016 
3 Άρθρο 53, παρ. 4 ν. 4412/2016 Οι Α.Α. δεν επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς δαπάνη για τη λήψη των

εγγράφων  της  σύμβασης,  πλην  της  δαπάνης  που  αντιστοιχεί  στο  κόστος  αναπαραγωγής  τους  και  της
ταχυδρομικής αποστολής τους.
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αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία
και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης
με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και
τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους.  Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει  τα
ζητηθέντα  στοιχεία  μέσω  των  Ελληνικών  Ταχυδρομείων  ή  ιδιωτικών  εταιρειών
μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους
στον ενδιαφερόμενο4.
3. Κωδικός CPV: 92331210-5

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: 

Ο Ο.Π.Κ.Α.Π. , στα πλαίσια της Κοινωνικής του Πολιτικής , προτίθεται να εφαρμόσει

ένα  πρόγραμμα  θερινής  Δημιουργικής  Απασχόλησης,  το  οποίο  θα  καλύψει  680

θέσεις   παιδιών  θερινής  απασχόλησης  (  Παιδιά  ηλικίας  5  έως  12ετών  )  σε  τρία

Δημοτικά  σχολεία  και  ενός  νηπιαγωγείου.  Σκοπός  αυτού  του  κοινωνικού

προγράμματος είναι η στήριξη των οικογενειών και η ψυχαγωγία, η εμψύχωση, η

διασκέδαση  και  η   δημιουργική  απασχόληση   των  παιδιών.  Το  πρόγραμμα  της

Καλοκαιρινής  Δημιουργικής  Απασχόλησης  έχει  σαν  στόχο  να  βοηθήσει  τους

εργαζόμενους  γονείς  της  πόλης  μας  και  παράλληλα  να  προσφέρει  στα  παιδιά

ημερήσια  δημιουργική  απασχόληση  ψυχαγωγίας  και  γνώσης  αξιοποιώντας  τις

ικανότητές τους ,  λειτουργώντας σε ομαδικό πνεύμα με διάφορες δραστηριότητες

βιωματικού χαρακτήρα και προορισμούς εκδρομών. 

5. Χρόνος παράδοσης εκτέλεσης υπηρεσίας: 

Η διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος περιλαμβάνει τις εξής 3 περιόδους:

1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 έως την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022

2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 έως την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022

3η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022 έως την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί μετά τη λήξη του σχολικού έτους για τα Δημοτικά και
τα Νηπιαγωγεία.

Ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος ορίζεται η Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022

Ημερομηνία λήξης του Προγράμματος ορίζεται η Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει σε:

Τρεις περιόδους, όπως προαναφέρεται, των δέκα (10) ημερών και θα μπορεί να φι-
λοξενήσει περίπου 680 παιδιά. (Θερινή Απασχόληση)
4 Άλλως περιγράφεται εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας

ΑΔΑ: ΡΟ58ΟΕΥ7-Ζ1Δ
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6. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

1. 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 ΣΔΣ5,  στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 76 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 συμβάσεων7.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές
σημειώσεις  του  σχετικού  με  την  Ένωση Προσαρτήματος  I  της  ΣΔΣ,  καθώς και  τις
λοιπές  διεθνείς  συμφωνίες  από  τις  οποίες  δεσμεύεται  η  Ένωση,  οι  αναθέτουσες
αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα,  τα αγαθά, τις  υπηρεσίες και τους οικονομικούς
φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου
ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς της Ένωσης8.
2. Οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  είτε  μεμονωμένα  είτε  ως  μέλος  ένωσης.  Οι
ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών
συμπράξεων,  δεν απαιτείται  να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς.  Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί  να απαιτήσει  από τις  ενώσεις
οικονομικών  φορέων  να  περιβληθούν  συγκεκριμένη  νομική  μορφή,  εφόσον  τους
ανατεθεί η σύμβαση.
Στις  περιπτώσεις  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  όλα  τα
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.9  
Όσοι από τους ανωτέρω προαναφερθέντες συμμετέχουν οφείλουν να αποδείξουν με
στοιχεία:
α. Την φερεγγυότητα τους.
β. Την επαγγελματική τους αξιοπιστία.
γ. Την χρηματοπιστωτική και οικονομική τους κατάσταση.
δ. Τις τεχνικές τους δυνατότητες.
7. Παραλαβή προσφορών:  Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών
είναι η 21/04/2022 και ώρα 15.00μμ10

5         Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
6         Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25

αντιστοιχούν πλέον στα 1, 2, 4, 5, 6 και 7.
7        Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον

φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από
κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της
παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ και β΄της παραγράφου
4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.

8   Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για
τη συμμετοχή προσφερόντων και αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ».

9 Άρθρο 19 ν. 4412/2016
10 Κατά  τον  καθορισμό  των  προθεσμιών  παραλαβής  των  προσφορών  οι  Α.Α.  λαμβάνουν  υπόψη  την

πολυπλοκότητα της σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο
60  παρ.  1  ν.  4412/2016).  Η  ελάχιστη  προθεσμία  παραλαβής  των προσφορών  στην  ανοιχτή  διαδικασία
καθορίζεται  :  α)  για τις  συμβάσεις άνω των ορίων από τις διατάξεις των άρθρων 27,  60 και  67 του ν.
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 Η  διαδικασία  θα  διενεργηθεί  με  χρήση  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών
Δημόσιων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  Προμήθειες  και  Υπηρεσίες  του   ΟΠΣ  ΕΣΗΔΗΣ
(Διαδικτυακή Πύλη  www.promitheus.gov.gr) την 03/05/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00π.μ 
8. Χρόνος ισχύος προσφορών: 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα 6 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί  να παρατείνεται  εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί
από  την  αναθέτουσα  αρχή,  πριν  από  τη  λήξη  της,  με  αντίστοιχη  παράταση  της
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α
του ν. 4412/2016 ,κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη
ως  άνω  αρχική  διάρκεια.  Σε  περίπτωση  αιτήματος  της  αναθέτουσας  αρχής  για
παράταση  της  ισχύος  της  προσφοράς,  για  τους  οικονομικούς  φορείς,  που
αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές
ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
Μετά τη  λήξη και  του  παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης  ισχύος  της
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η
αναθέτουσα  αρχή  κρίνει,  κατά  περίπτωση,  αιτιολογημένα,  ότι  η  συνέχιση  της
διαδικασίας  εξυπηρετεί  το  δημόσιο  συμφέρον,  οπότε  οι  οικονομικοί  φορείς  που
συμμετέχουν  στη  διαδικασία  μπορούν  να  επιλέξουν  είτε  να  παρατείνουν  την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο
του  ανωτέρω  ανώτατου  ορίου  παράτασης  της  προσφοράς  τους  είτε  όχι.  Στην
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές
τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση
της  προσφοράς,  η  αναθέτουσα  αρχή  δύναται  με  αιτιολογημένη  απόφασή  της,
εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ
των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς  που συμμετέχουν στη διαδικασία να
παρατείνουν την προσφορά τους11.
9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

10.  Χρηματοδότηση:  Η δαπάνη θα βαρύνει  τον  ΚΑ 15.6483  του προϋπολογισμού

2022 του ΟΠΚΑΠ. Σχετικά η υπ’ αριθ. 66/1147/04-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010316845)

ΑΑΥ  για  τη  διάθεση  της  πίστωσης  (ανάληψη  υποχρέωσης),  για  την  ύπαρξη

διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του

ΠΔ  80/2016  και  τη  δέσμευση  στο  οικείο  Μητρώο  Δεσμεύσεων  της  αντίστοιχης

πίστωσης.

11. Ενστάσεις: 

Κάθε  ενδιαφερόμενος,  ο  οποίος  έχει  ή  είχε  συμφέρον  να  του  ανατεθεί  η
συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από
εκτελεστή  πράξη  ή  παράλειψη  της  αναθέτουσας  αρχής  κατά  παράβαση  της
ευρωπαϊκής  ενωσιακής  ή  εσωτερικής  νομοθεσίας  στον  τομέα  των  δημοσίων

4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου νόμου.
11  Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019.

http://www.promitheus.gov.gr/
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συμβάσεων,  έχει  δικαίωμα  να  προσφύγει  στην  ανεξάρτητη  Αρχή  Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα
345  επ.  ν.  4412/2016  και  1  επ.  π.δ.  39/2017,  στρεφόμενος  με  προδικαστική
προσφυγή,  κατά  πράξης  ή  παράλειψης  της  αναθέτουσας  αρχής,  προσδιορίζοντας
ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του12 .
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α)  δέκα  (10)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή
τηλεομοιοτυπία ή 
(β)  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  σε

αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας,

12. Δημοσιεύσεις: 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ 

Περίληψη της Διακήρυξης τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και

στην ιστοσελίδα του (www.  dad.gr),  αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και θα

δημοσιευθεί στην Εφημερίδα Κοινωνική και Συνείδηση.

       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                               ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ ΟΛΓΑ
                                                                                      

12       Άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017.

ΑΔΑ: ΡΟ58ΟΕΥ7-Ζ1Δ
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