
  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ PORTAL ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 
Αρ. Πρωτ.: 193468/22-07-2021 
 

                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΓΕΝ ΙΚΗ  ∆ /ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Ταχ. ∆/νση: Κων/νου Παλαιολόγου 9 Τ.Κ.104 38 
Πληροφορίες: Τοπούζογλου Ευαγγελία 
Τηλέφωνο: 210- 5223142 
Φαξ:210-52.28.464 
Ηλ. Ταχ/µείο: e.topouzoglou@athens.gr 

           Βαθµός Ασφάλειας:  Αδιαβάθµητο 
            Βαθµός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον 
            Χρόνος ∆ιατήρησης: 5ετία 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ 
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ), ΜΙΚΤΩΝ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΚΑΙ 
ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΕΑ) 
ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
 
CPV: 90524400-0 ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
15.177,60€  ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24% 

 

ΠΡΟΣ:  ΤΟΥΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο ∆ήµος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην «Ανάδειξη Αναδόχου Αποκοµιδής Μεταφοράς και ∆ιαχείριση 
Επικίνδυνων Αποβλήτων Αµιγώς Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ), Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) και 
άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ) των έξι (6) ∆ηµοτικών Ιατρείων του ∆ήµου Αθηναίων, για τις ανάγκες 
της ∆/νσης ∆ηµοτικών Ιατρείων και ∆ηµόσιας Υγείας, ενδεικτικού προϋπολογισµού δέκα πέντε χιλιάδων 
εκατόν εβδοµήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (15.177,60€) συµπ/νου ΦΠΑ 24%, µε τη διαδικασία της 
Απευθείας Ανάθεσης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 118 του Ν.4412/2016. 
 

Η ανάθεση θα γίνει εφόσον η προσφορά είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη, αποκλειστικά 
βάσει τιµής, σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές της αρµόδιας υπηρεσίας για το σύνολο των υπηρεσιών. 
 
Η χρονική διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την ανάρτησή της στο ΚΗΜ∆ΗΣ και για δύο (2) έτη αρχόµενη 
το αργότερο από την 31/12/2021 οπότε και λήγει η υπάρχουσα αντίστοιχη σύµβαση παροχής υπηρεσιών (υπ’ 
αρ.πρωτ.310709/30-11-2018 σύµβαση, ως παρατάθηκε χρονικά µε την υπ’ αρ.1481/2020 Π.Ο.Ε.) ή και 
νωρίτερα σε περίπτωση που το συµβατικό αντικείµενο της υπάρχουσας σύµβασης εξαντληθεί. 
 

Κατόπιν αυτών προσκαλούνται οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς που δραστηριοποιούνται ανάλογα, όπως 
υποβάλλουν προσφορές, έως την  Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021 και ώρα 10:00 µ.µ., είτε ιδιοχείρως, είτε µε 
ταχυµεταφορά – courier, είτε µε συστηµένη επιστολή στην ∆/νση Προµηθειών & Αποθηκών – Τµήµα 
∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων του ∆ήµου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα. 1ος 
όροφος υπόψη κας Τοπούζογλου), είτε µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 
2ος όροφος, µε αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας), σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα 
περιλαµβάνει τα εξής: 





1. Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν.1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνεται ότι ο οικονοµικός φορέας: 
α. ∆εν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016. 
β. ∆εν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
γ. ∆εν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 
δ. Έλαβε πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών της αρµόδιας υπηρεσίας και τις αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα. 
ε. Η συµµετοχή του δε δηµιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016. 
στ. Είναι εγγεγραµµένος στο ................................... Επιµελητήριο …………….. 
 
2. Τεχνική προσφορά η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις τεχνικές 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και ότι ορίζεται επί ποινή αποκλεισµού 
στην Τεχνική Έκθεση, και περιλαµβάνει έγγραφα ή/και δικαιολογητικά, µε τα οποία θα 
περιγράφονται ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές πληρούνται, 
βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόµενων ειδών, σύµφωνα µε τα 
αναλυτικώς αναφερόµενα στην Τεχνική Έκθεση και 
 
3. Οικονοµική Προσφορά. 
 
� Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές, µπορούν να λάβουν οι 

ενδιαφερόµενοι από το Τµήµα Σχεδιασµού, Οργάνωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης της 
∆/νσης ∆ηµοτικών Ιατρείων & ∆ηµόσιας Υγείας του ∆ήµου Αθηναίων, Τηλ: 210 3626608 τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες, email: e.spyridaki@athens.gr, d.dim.iatrion@athens.gr  

� Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία µπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από τη ∆/νση 
Προµηθειών & Αποθηκών, Τµήµα ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων, Κ. Παλαιολόγου 
9, κα Ε. Τοπούζογλου, τηλ.: 210 - 5223142, email: e.topouzoglou@athens.gr 

 
 
Η παρούσα θα είναι διαθέσιµη στον ιστότοπο του ∆ήµου Αθηναίων http://www.cityofathens.gr. 
 
 
Συνηµµένα:  
1. Τεχνική Μελέτη – Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 
 
 
 
 

              Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ 

 

 

                  

 
 

 

ΚΟΙΝ: 
Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης ∆ηµάρχου  
Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Γενικού Γραµµατέα 
Γενική ∆/νση Οικονοµικών  
∆/νσης ∆ηµοτικών Ιατρείων & ∆ηµόσιας Υγείας - Τµήµα Σχεδιασµού, Οργάνωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
∆/νση Προµηθειών & Αποθηκών - Τµήµα ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων 




