
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 

ΝΟΜΟΣ : ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             Άγιος Δημήτριος:29/07/2022 

ΔΗΜΟΣ : ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                                           Αρ.πρωτ.: 2042 

ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ταχ. Διεύθυνση : Αγίου Δημητρίου 216 & 

Ειρήνης 17, Αγ. Δημήτριος                                 

Τηλέφωνο :210/9760505-9733370                                                         

Fax : 2109765147 E-mail: opap@dad.gr                                                                     

 

                                                        ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

                                                                                           «ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΝΕΡΟ-ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΚΟΛΥΜΠΩ» 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμός κάτω των ορίων για  την ανάθεση της  υπηρεσίας «ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΝΕΡΟ-

ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΚΟΛΥΜΠΩ» προϋπολογισμού εξήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ευρώ #68.200,00€#, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με την αριθ. 32/2022 Μελέτη του ΝΠΔΔ 

«Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος» Δήμου  Αγίου Δημητρίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσης σύμφωνα με τις διατάξει του Ν.4412/16. 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 92620000-3 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  
Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής (ΝΠΔΔ) Οδός: ΑΓΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 216 & ΕΙΡΗΝΗΣ 17 Ταχ.Κωδ.:17342 Τηλ.:2109760505 E-mail: opap@dad.gr 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 
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). 

ΧΡΟΝΟΣ  ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 23 /08/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 3:00μμ 

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  

24/08/2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα  11:00πμ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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 ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται 
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 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 συμβάσεων1. 

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 Ένωσης. 

 
1        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. 
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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.   

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. 

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:                                                                                               

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του 
Δήμου www.dad.gr. 

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύονται στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ και στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Περίληψη της Διακήρυξης τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στην ιστοσελίδα του (www. dad.gr), 
αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο . 

 
 

                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                                  
 

                                                                                  ΜΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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ΑΔΑ: ΩΑΕ1ΟΛΥΞ-2Χ0




		2022-07-29T13:18:11+0300
	IOANNIS MATHAS


		2022-07-29T13:28:30+0300
	Athens




