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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 
 
Η Οικονομική επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό 
Διαγωνισμό, την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσιών: «Δημιουργία, λειτουργία και φύλαξη 
Χριστουγεννιάτικου χωριού στο Πεδίο του Άρεως από 20.12.2021-04.01.2022» (κωδ. Έργου 
2017ΕΠ58500016, ως υποέργο), προϋπολογισμού 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι εγκατάσταση, λειτουργία και φύλαξη ενός 
χριστουγεννιάτικου χωριού στο πεδίον του Άρεως στα πλαίσια των εορτών 
Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Η δημιουργία του χριστουγεννιάτικου χωριού θα 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 20.12.2021 ώστε να είναι έτοιμο να υποδεχθεί και 
να εξυπηρετήσει το κοινό. Το χριστουγεννιάτικο χωριό θα παραμείνει σε λειτουργία 
μέχρι και τις 09.01.2022.  
(CPV): 37530000-2 [Είδη για λούνα πάρκ, για επιτραπέζια παιχνίδια ή παιχνίδια 
συναναστροφής] και συμπληρωματικού CPV 37529100-3 [Φουσκωτά παιχνίδια], 
3751000-3 [Κουκλόσπιτα]. 

 
2. Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00 €  (με 

ΦΠΑ  
3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 132632).   

4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 
11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο Ν.4412/2016. 

5.  Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι η 29/10/2021, ώρα 
10:00π.μ. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

  Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 4/11/2021, ώρα 10:00π.μ. 
6. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 

του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 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.)».  

7. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή και ελεύθερη, χωρίς περιορισμό στον 
αριθμό των υποψηφίων αναδόχων. 
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8. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Πάροχοι) 
απαιτείται:  
α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής  
β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) - Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr). 
γ) να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.2 της διακήρυξης. 

9.   Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές 
πληροφορίες ή διευκρινίσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές 
υποβάλλονται μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών και παρέχονται από την Υπηρεσία μέχρι και τεσσάρων (4) ημέρες πριν από 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 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. 

10. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 1.200,00 
Ευρώ. Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας ή ένωσης πρέπει να είναι κοινές 
υπέρ όλων των μελών της. Οι εγγυήσεις θα πρέπει να έχουν χρόνο ισχύος μέχρι τις 
28/2/2022. 

11. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τρεις (3) μήνες, από την επομένη της 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Αττικής. 

13. Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 585 του 
Π.Δ.Ε. Περιφέρειας Αττικής (κωδικός έργου 2018ΕΠ5850016, ως υποέργο). 

14. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες και αρχίζει από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. 

15. Το κείμενο της περίληψης διακήρυξης της δημοπρασίας δημοσιεύεται και στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής: www.patt.gov.gr στην υποενότητα: 
Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων, της ενότητας: Έργα.    

 
O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 

 
 

Νικόλαος Πέππας 
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