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Έχοντας υπόψη: 
1. Την υπ’ αριθ. 1558/2021 (Α∆Α

καθορισµού όρων διακήρυξης, έγκριση
Επιτροπής ∆ιενέργειας & Αξιολόγησης
Σύναψης ∆ηµόσιας Σύµβασης άνω
τιµής, για την «Παροχή υπηρεσιών
και λοιπών κοινοχρήστων χώρων
Καθαριότητας - Ανακύκλωσης του
άνευ ΦΠΑ (620.310,00€ συµπ/νου Φ

2. Το άρθρο 58 παρ. 1β του Ν
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα

3. Τους εγκριθέντες µε την ανωτέρω
Ο.Ε., τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο

4. Το Θεσµικό και Ειδικό Κανονιστικό
προκηρυσσόµενης σύµβασης άνω
διακήρυξης. 

 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Ηλεκτρονική Ανοικτή ∆ιαδικασία
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα
συνθήµατα και “tags” των επιφανειών
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     ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 314146/15
                     

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                              Βαθµός Ασφαλείας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ               Βαθµός Προτεραιότητας

ΣΥΝΑΨΗΣ             Χρόνος διατήρησης
                        

                      

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ο  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ  

Α∆Α: ΨΞΗ0Ω6Μ-1ΧΝ) Πράξη της Οικονοµικής
διακήρυξης, έγκριση τεύχους, των τεχνικών προδιαγραφών

Αξιολόγησης Προσφορών της Ηλεκτρονικής Ανοικτής
Σύµβασης άνω των ορίων µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον

υπηρεσιών καθαρισµού από συνθήµατα και “tags” των
κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου Αθηναίων» για τις ανάγκες

Ανακύκλωσης του ∆ήµου Αθηναίων, συνολικής εκτιµώµενης
συµπ νου Φ.Π.Α. 24%) 

β του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης

Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

την ανωτέρω πράξη όρους και Παραρτήµατα της σχετ
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 

Ειδικό Κανονιστικό Πλαίσιο που διέπει την ανάθεση
άνω των ορίων, όπως αναλυτικά αναφέροντα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  
 

∆ιαδικασία Σύναψης ∆ηµόσιας Σύµβασης άνω των
συµφέρουσα βάσει τιµής, για την «Παροχή υπηρεσιών
των επιφανειών κτιρίων και λοιπών κοινοχρήστων

314146/15-11-2021 

Ασφαλείας: Αδιαβάθµητο 
Προτεραιότητας: Επείγον 
διατήρησης: Πενταετία 

Οικονοµικής Επιτροπής περί 
προδιαγραφών και συγκρότησης 

Ηλεκτρονικής Ανοικτής ∆ιαδικασίας 
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα βάσει 

των επιφανειών κτιρίων 
τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης 

εκτιµώµενης αξίας 500.250,00€ 

της αυτοδιοίκησης και της 

Παραρτήµατα της σχετικής ∆ιακήρυξης της 

την ανάθεση και εκτέλεση της 
αναφέρονται στο άρθρο 1.4 της 

Σύµβασης άνω των ορίων µε κριτήριο 
Παροχή υπηρεσιών καθαρισµού από 

κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου 
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Αθηναίων» για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης του ∆ήµου Αθηναίων, 
συνολικής εκτιµώµενης αξίας 500.250,00€ άνευ ΦΠΑ (620.310,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%). 

 

1. Εκτιµώµενη αξία σύµβασης -Χρηµατοδότηση  

Εκτιµώµενη αξία σύµβασης 
Η συνολική εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων είκοσι χιλιάδων 
τριακοσίων δέκα ευρώ (620.310,00 €) συµπ/νου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισµός άνευ Φ.Π.Α.: 
500.250,00€)  
 
Χρηµατοδότηση της σύµβασης 
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσης σύµβασης ο ∆ήµος Αθηναίων. Η δαπάνη για την εν λόγω 
σύµβαση βαρύνει τον ΚΑ. 6261.031 Φ20 «Παροχή υπηρεσιών καθαρισµού επιφανειών αποβλήτων», 
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2021 και δέσµευσης ποσού για το οικονοµικό έτος 2022.  
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η µε αρ. πρωτ.180669/ 08.07.2021 (Α∆ΑΜ: 
21REQ008890664 2021-07-09, Α∆Α: ΨΚΑ8Ω6Μ-55Ρ) απόφαση για την ανάληψη υποχρέωσης/ 
έγκριση δέσµευσης πίστωσης 320.000,00€ για το οικονοµικό έτος 2021, Φ20, συνολικού 
προϋπολογισµού 620.310,00 € κατανεµηµένο ως εξής: ποσόν 320.000,00€ το ο.ε. 2021 & δέσµευση 
ποσού 300.310,00 € το ο.ε. 2022 και έλαβε α/α 000923 καταχώρησης στο Μητρώο ∆εσµεύσεων του 
∆ήµου Αθηναίων. 
 
2. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης 

 
Αντικείµενο της Σύµβασης είναι οι υπηρεσίες καθαρισµού από συνθήµατα και “tags” των 
επιφανειών κτιρίων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου Αθηναίων και αφορά εργασίες που 
θα εκτελεστούν σε επιφάνειες κτιρίων εντός του ∆ήµου Αθηναίων, σε υπαίθριους κοινόχρηστους 
χώρους και πλατείες. Φέρει τον κωδικό CPV 90500000-2 και θα υλοποιηθεί σε βάρος του Κ.Α. 
6261.031 Φ20. Αναλυτικότερα, το αντικείµενο της σύµβασης είναι: 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΡ. 
ΤΙΜ. 

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

(€/Μ2) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

(€) 

Καθαρισµός συνθηµάτων και “tags” σε 
οποιοδήποτε είδος επιφανειών µε χρήση 
κατάλληλων µέσων και επάλειψη µε 

αντιβανδαλιστικό υλικό σύµφωνα µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές 

1 Μ2 33.350 15,00 500.250,00 

   
Φ.Π.Α. 24% 

100.060,00 

 

Γενικό Σύνολο 620.310,00 
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Η συνολική εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 620.310,00 € συµπ/νου 
Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισµός άνευ Φ.Π.Α.: 500.250,00€)  
 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου περιγράφονται στα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης. 

Χρόνος έναρξης ισχύος της σύµβασης ορίζεται η ηµεροµηνία ανάρτησης του υπογεγραµµένου από 
τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνητικού στο ΚΗΜ∆ΗΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 66 παρ. 1 του ν. 
4412/2016 και το άρθρο 11 της ΥΑ 76928/13.07.2021 (ΦΕΚ 3075 Β΄) «Ρύθµιση ειδικότερων 
θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΚΗΜ∆ΗΣ)».  
Η σύµβαση θα έχει διάρκεια δέκα οκτώ (18) µηνών ή µέχρι εξαντλήσεως του συνόλου του 
οικονοµικού συµβατικού αντικειµένου. 
 
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιµής, εφόσον είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές, την παρούσα 
Συγγραφή Υποχρεώσεων και τους όρους της ∆ιακήρυξης. 
 

3. Είδος διαδικασίας – Τόπος και Χρόνος διενέργειας της διαδικασίας 
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε την ανοικτή διαδικασία της παρ.1 του άρθρου 27 του ν. 4412/16, µε 
χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από το χρονικό διάστηµα των τριάντα 
πέντε (35) ηµερών από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποστολής του Τυποποιηµένου Εντύπου Προκήρυξης 
στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Οι ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης υποβολής προσφορών καθορίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. 

10/11/2021 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
∆ιαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 142816 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 16/11/2021, ΩΡΑ 10:00 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 15/12/2021, ΩΡΑ 12:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

ΕΣΗ∆ΗΣ 
15/11/2021 

 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 
Συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 9  της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
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Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)” και στα άρθρα 36 & 37 
του Ν. 4412/2016. 

Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), µέσω της διαδικτυακής πύλης: 
http://www.promitheus.gov.gr/του ως άνω  Συστήµατος, τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη ως 
και τα Παραρτήµατά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος: 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  VΙI ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 

Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά 
είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. (Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016).  

4. Παροχή διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο δέκα (10) 
ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στον 
ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την προθεσµία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1.5 της 
διακήρυξης. 

5.  ∆ηµοσιότητα 
Α. ∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη υπό τη µορφή Τυποποιηµένου Εντύπου της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης θα αποσταλεί µε 
ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β.  ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
Η προκήρυξη kαι το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης θα καταχωριστούν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.). 

Η Απόφαση ∆ηµάρχου (άρθρο 58 παρ.1β του Ν.3852/2010) θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010. 
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Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης, ενοποιηµένο µε τη σχετική Απόφαση ∆ηµάρχου, θα 
καταχωριστεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.), στη διαδικτυακή 
πύλη του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου θα λάβει Συστηµικό Αριθµό και στην 
ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση (URL): http://www.cityofathens.gr/ στην διαδροµή : 
∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ► ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ & ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ► ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  

6.   ∆ικαίωµα και Προϋποθέσεις συµµετοχής 
6.1. ∆ικαίωµα 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 Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 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 συµβάσεων. 

Στον 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 Σ∆Σ, 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. 
 

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, στο 
µέτρο που η περιβολή αυτή είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι 
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η 
ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.  

Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους 
τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. 
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του 
(συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

7. Εγγυήσεις 
7.1 Εγγύηση συµµετοχής  
Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους 
ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα 
µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος, η οποία θα καλύπτει το 1% (ένα) τοις εκατό (%) της συνολικής 
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης,  χωρίς τον Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 5.002,50 €. 

                                                           
1
 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». 
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Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.  
Εάν η Εγγύηση Συµµετοχής υπολείπεται έστω και ελάχιστα του απαιτούµενου ποσού, η προσφορά 
δε γίνεται δεκτή. 
 
7.2       Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της 
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται µέχρι και την υπογραφή της 
σύµβασης.  
Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ ελάχιστον 
µε το συµβατικό χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης προσαυξηµένο κατά δύο (2) µήνες. 

8. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 
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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), 
µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ως άνω συστήµατος. 

Πληροφορίες,  καθώς και διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης, µπορούν να 
λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από το Τµήµα ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων  Συµβάσεων της ∆/νσης 
Προµηθειών & Αποθηκών του ∆ήµου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κ. 
Αναστάσιος Χουλιαράς, e-mail:  a.xouliaras@athens.gr και t.dimosion.symvaseon@athens.gr – τηλ:  
210-5245828, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, µπορούν να 
λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από τη ∆/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης - Τµήµα Μελετών, 
Σχεδιασµού, Προγραµµατισµού, ∆ιοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,  
email: t.mel.sxed.prog.dioik.ypost.kath@athens.gr, κ. Αργύριος Ράπτης, τηλ. 210-3421776, email: 
arg.raptis@athens.gr, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
 
Για ό,τι δεν προβλέφθηκε, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στην παρούσα, καθώς και 
για ό,τι δεν αναφέρεται αναλυτικά, ισχύουν οι σχετικοί όροι της ∆ιακήρυξης. 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.  ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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