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                                                                                                                                    Βακμόσ Αςφαλείασ: Αδιαβάκμθτο 

Βακμόσ Προτεραιότθτασ: Εξ. Επείγον 

                                                                                                                                 Χρόνοσ διατιρθςθσ: Πενταετία 

                                                                                    Αρ. Πρωτ.: 198428/28.07.2021 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                           

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                        ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ 

ΔΗΜΟ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ    

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                        

Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ                          

 ΣΜΗΜΑ  ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΤΝΑΨΗ    

 ΔΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ                                           

Σαχ. Δ/νςθ: Κων/νου Παλαιολόγου  9 

Σαχ. Κϊδικασ: 10438 

Πλθροφορίεσ: Κοντολζων Παραςκευι 

Σθλζφωνο: 210 5223142 

E-mail : p.kontoleon@athens.gr 

 

Α Π Ο Φ Α  Η   

Ο  

Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο   Α Θ Η Ν Α Ι Ω Ν  

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. τθν υπ’ αρικμ. 998/05.07.2021 (ΑΔΑ: 6Χ5Ω6Μ-Σ5Ξ) πράξθ Ο.Ε. του Διμου Ακθναίων περί κατάρτιςθσ 

όρων, ζγκριςθσ τεφχουσ διακιρυξθσ και τεχνικϊν προδιαγραφϊν, και ςυγκρότθςθσ Επιτροπισ Διενζργειασ 

& Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν τθσ θλεκτρονικισ ανοικτισ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ άνω 

των ορίων για τθν «Διαχείριςη του παραγόμενου υπολείμματοσ από την επεξεργαςία προδιαλεγμζνου 

ρεφματοσ αποβλήτων» με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, 

αποκλειςτικά βάςει τιμισ,  με ζναρξθ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ τθν θμερομθνία καταχϊριςθσ τθσ ςτο 

ΚΗΜΔΗ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ, 

2. Σθν υπ’ αρικμ. 181056/08.07.2021 (ΑΔΑ:61ΜΩ6Μ-ΓΚΩ) Προκιρυξθ – Απόφαςθ Δθμάρχου, με τθν οποία 

ορίςτθκε θ 28θ Ιουλίου 2021 και ϊρα 12:00, ωσ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν τθσ ωσ 

άνω θλεκτρονικισ ανοικτισ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

3. το  με ΑΔΑΜ:21PROC008909890  2020-07-13 τεφχοσ  Διακιρυξθσ, 

4. τθν από 28.07.2021 διαπίςτωςθ περί λανκαςμζνθσ αποτφπωςθσ, όςον αφορά τθν ποςότθτα και τθν 

ενδεικτικι τιμι μονάδοσ λόγω τθσ αντίςτροφθσ αναφοράσ ςτισ αντίςτοιχεσ ςτιλεσ, τόςο ςτο ςφςτθμα  

ΕΗΔΗ όςο και ςτο Ζντυπο Οικονομικισ Προςφοράσ (Παράρτθμα VII τθσ Διακιρυξθσ), για τθν οποία 

ενθμερϊκθκαν αυκθμερόν οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείσ τόςο ςτον με Α/Α 135090 ςυςτθμικό 

Διαγωνιςμό όςο και ςτον με 135090,1  ςυςτθμικό Διαγωνιςμό (ωσ τροποποίθςθ του αρχικοφ) , κακϊσ και 

ότι θ Ανακζτουςα Αρχι πρόκειται να προβεί ςε παράταςθ τθσ παραλαβισ προκεςμίασ υποβολισ 

προςφορϊν. 

5. τθ με εςωτ. αρικμ. αναφοράσ 21-403024-001/28.07.2021 Παραλαβι Γνωςτοποίθςθσ του Συποποιθμζνου 

Εντφπου Διορκωτικισ Προκιρυξθσ που απεςτάλθ ςτθν Τπθρεςία Επίςθμων Εκδόςεων τθσ Ε.Ε., για τθν 

παράταςθ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν, 

6. Σα άρκρα 63 και 65 παρ. 1 του ν.4412/2016(Α' 147) “Δημόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμηθειών και 

Υπηρεςιών   (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 
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7. Σο άρκρο 58 παρ. 2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Αϋ87) «Νζα αρχιτεκτονική τησ αυτοδιοίκηςησ και τησ 

Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ – Πρόγραμμα Καλλικράτησ», 

 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ε Ι  

 

Α. Σθν παράταςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν τθσ θλεκτρονικισ ανοικτισ 

διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ άνω των ορίων για τθν «Διαχείριςη του παραγόμενου 

υπολείμματοσ από την επεξεργαςία προδιαλεγμζνου ρεφματοσ αποβλήτων» με κριτιριο ανάκεςθσ τθν 

πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, αποκλειςτικά βάςει τιμισ,  με ζναρξθ ιςχφοσ τθσ 

ςφμβαςθσ τθν θμερομθνία καταχϊριςθσ τθσ ςτο ΚΗΜΔΗ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 302.390,00€ άνευ 

ΦΠΑ (374.963,60€ ςυμπ/νου Φ.Π.Α. 24%), προκειμζνου όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να 

μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν τουσ, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.3 τθσ οικείασ διακιρυξθσ, κατά έξι (6) ημερολογιακές 

ημέρες, προςμετροφμενθ από τθν επομζνθ τθσ λιξθσ τθσ αρχικισ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ 

υποβολισ προςφορϊν. 

 
Ωσ νζα καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 3η Αυγοφστου 2021 και ώρα 

12:00. 

Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει μετά τθν παρζλευςθ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθ νζα 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι, κατόπιν παράταςθσ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν, παρατείνεται 

αντίςτοιχα, κατά ζξι (6) θμερολογιακζσ θμζρεσ, ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν (παρ. 2.3.6 τθσ διακιρυξθσ), 

κακϊσ και ο χρόνοσ ιςχφοσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν ςυμμετοχισ (παρ.2.2.2 τθσ διακιρυξθσ) ςτθν ωσ άνω 

διαδικαςία. 

ε περίπτωςθ που υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ ζχουν ιδθ προβεί ςε ζκδοςθ τθσ απαιτοφμενθσ εγγυθτικισ 

επιςτολισ, ςε χρόνο προγενζςτερο τθσ κοινοποίθςθσ τθσ ωσ άνω παράταςθσ, και ςε αυτι αναγράφεται ωσ 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν θ 28θ Ιουλίου 2021, θ αναγραφι αυτι δε κεωρείται 

ουςιϊδθσ πλθμμζλεια ϊςτε να κακιςτά τθν όποια προςφορά απαράδεκτθ, εφόςον από τα, αναφερόμενα ςτο 

ςϊμα αυτισ, λοιπά απαιτοφμενα από τθν οικεία Διακιρυξθ ςτοιχεία, προςδιορίηεται επαρκϊσ το αντικείμενό 

τθσ, ζτςι ϊςτε να μθν υπάρχει καμία αςάφεια ι αοριςτία ωσ προσ τθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ, για τθν 

οποία δίδεται θ εγγφθςθ και, ωσ εκ τοφτου, εξακολουκεί να κακορίηεται με ακρίβεια θ ζκταςθ τθσ ευκφνθσ 

του εκδότθ τθσ και να διαςφαλίηεται θ εξυπθρζτθςθ του ςκοποφ για τον οποίο προςκομίηεται (Ελ. υν. 

Κλιμάκιο τ' Πράξθ 423/2018) 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι όροι τθσ με ΑΔΑΜ: 21PROC008909890  2021-07-13 Διακιρυξθσ. 

Β. Η παροφςα απόφαςθ να υποβλθκεί προσ ζγκριςθ κατά τθν επόμενθ ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ 

Επιτροπισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 58 του Ν.3852/2010. 

Γ. Η κακ’ φλθν αρμόδια υπθρεςία εξουςιοδοτείται όπωσ προβεί ςε κάκε τυχόν περαιτζρω ενζργεια επί ςκοπϊ 

υλοποίθςθσ του εν κζματι αντικειμζνου. 

 Η παροφςα απόφαςθ να αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο https://diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ) και 

ςτον θλεκτρονικό τόπο του με Α/Α 135090,1 ςυςτθμικοφ Διαγωνιςμοφ ςτο Εκνικό φςτθμα 

Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..). 

https://4412.gr/blog/laws/276718/
https://4412.gr/blog/laws/276718/
https://4412.gr/blog/laws/276718/
https://diavgeia.gov.gr/
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 Περίλθψθ υπό τθσ μορφισ ανακοίνωςθσ τθσ παροφςασ να δθμοςιευκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθ διεφκυνςθ (URL) http://www.cityofathens.gr/  στην διαδρομή: ΔΗΜΟ 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ ► ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙ & ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ ► ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. 

 

 

             Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 

 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 

 

http://www.cityofathens.gr/
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