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Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ  Α Θ Η Ν Α Ι Ω Ν  
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και ιδίως: 

1. της υπ’ αριθμ. 1341/2021 (ΑΔΑ: ΨΕΔΙΩ6Μ-ΙΓΜ) πράξη της Ο.Ε. του Δήμου Αθηναίων περί 
κατάρτισης όρων, έγκρισης τεύχους διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών, ορισμού Επιτροπής 
Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων, για το «ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5053881 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020», συνολικού 
προϋπολογισμού: 198.550,00€ ανευ Φ.Π.Α.(246.202,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%), 

2. της με Αριθμ. Πρωτ.: 237382/20-09-2021 (Α.Π.: ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 9448/20-09-201) διατύπωσης 
θετικής γνώμης της Διαχειριστικής Αρχής για το σχέδιο διακήρυξης για την υπηρεσία δράσεις 
δημοσιότητας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο ανάπτυξης   δικτύου συλλογής και 
διαχείρισης βιοαποβλήτων στο Δήμο Αθηναίων, του Υποέργου 5 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 
5053881, 
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3. του άρθρου 58 παρ.1β του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

4. τους εγκριθέντες με την ανωτέρω πράξη όρους και Παραρτήματα της σχετικής Διακήρυξης της 
Ο.Ε., τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, 

5. του Θεσμικού και Ειδικού Κανονιστικού Πλαισίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 
προκηρυσσόμενης σύμβασης  κάτω των ορίων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην  παράγραφο 
1.4 της διακήρυξης. 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  
 

Ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων,  για  το «ΥΠΟΕΡΓΟ 5: 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5053881 στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020», 
διάρκειας δώδεκα μηνών (12) μηνών  από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, με τους 
παρακάτω όρους: 

1. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η δημιουργία ενός  προγράμματος με δράσεις δημοσιότητας 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο ανάπτυξης δικτύου συλλογής και διαχείρισης 
βιοαποβλήτων στο Δήμο Αθηναίων, το οποί είναι  μέρος της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου 
Προγράμματος Χωριστής Συλλογής Αστικών βιοαποβλήτων στο Δήμο Αθηναίων (σε όλα τα δημοτικά 
διαμερίσματα εκτός του 1ου) σύμφωνα με τη στρατηγική και τους ποσοτικούς στόχους που θέτει ο 
Δήμος κατ’ εφαρμογή του σχετικού ΠΕΣΔΑ Αττικής και αφορά το 5ο υποέργο της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» με κωδικό MIS/ΟΠΣ 
5053881.      
 Η υπηρεσία αυτή αποτελεί μέρος της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου Προγράμματος Χωριστής 
Συλλογής Αστικών βιοαποβλήτων στο Δήμο Αθηναίων (σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα εκτός του 
1ου) σύμφωνα με τη στρατηγική και τους ποσοτικούς στόχους που θέτει ο Δήμος κατ’ εφαρμογή του 
σχετικού ΠΕΣΔΑ Αττικής.  
 Η οργάνωση της διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων στα έξη δημοτικά διαμερίσματα του 
Δήμου Αθηναίων (εκτός του 1ου Δ.Δ.), έχει σχεδιαστεί με βάση τα χωροταξικά και πολεοδομικά 
χαρακτηριστικά του κάθε δημοτικού διαμερίσματος και της αναμενόμενης συμμετοχής από τους 
δημότες/νοικοκυριά (σύμφωνα με την προπαρασκευαστική έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί) για 
την εκτροπή στη πηγή μέρους των αστικών βιοαποβλήτων από τα νοικοκυριά. 
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  Το προδιαλεγμένο βιοαποδομήσιμο κλάσμα (υπολείμματα τροφών) θα συλλέγεται χωριστά και 
θα οδηγείται στις εγκαταστάσεις του ΕΔΣΝΑ (ΕΜΑΚ Λιοσίων) για τη παραγωγή υψηλής ποιότητας 
κόμποστ. Η εφαρμογή των ανωτέρω δράσεων σε συνδυασμό με τις δράσεις ανακύκλωσης των λοιπών 
ρευμάτων, έχει ως στόχο να οδηγούνται προς περαιτέρω διαχείριση σε κεντρικές εγκαταστάσεις μόνο 
τα υπολειπόμενα από τη χωριστή συλλογή σύμμεικτα ΑΣΑ του Δήμου Αθηναίων και σε υγειονομική 
ταφή μόνο υπολείμματα επεξεργασίας.  

Το έργο θα υλοποιηθεί με 6 υποέργα που αφορούν σε 4 προμήθειες και 2 υπηρεσίες.  
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης  της παρούσας υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με δημόσιο, 

ανοικτό διαγωνισμό και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει πίνακα κριτηρίων 
αξιολόγησης προσφοράς. 

Το υποέργο 5 αφορά την Παροχή υπηρεσίας για Δράσεις δημοσιότητας, ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο ανάπτυξης δικτύου συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων στο Δήμο 
Αθηναίων. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  
CPV: 22100000-1 (Τυπωμένα βιβλία, διαφημιστικά φυλλάδια και ενημερωτικά έντυπα) 
CPV: 79341400-0 (Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας) 
CPV: 79342200-5 (Υπηρεσίες προώθησης) 
CPV: 79310000-0 (Υπηρεσίες έρευνας αγοράς) 

 
Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του 
υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 
4412/2016). 

Χρόνος διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών 
από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης αυτής. 

Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει του 
πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης προσφοράς, εφόσον είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές, την 
συγγραφή υποχρεώσεων και τους όρους της παρούσας. 

Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των άρθρων του προϋπολογισμού, καθώς 
έτσι διασφαλίζεται η ενιαία και έντεχνη εκτέλεση του συνόλου των υπηρεσιών. 

 

2. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης -Χρηματοδότηση  
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 
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Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 246.202,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 198.550,00€). 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», Κωδ. Πράξης: 2020ΣΕ27510102 και 
κωδικό MIS/ΟΠΣ 5053881.   Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 7341.052, 
«Ανάπτυξη δικτύου συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων στο Δήμο Αθηναίων με κωδικό ΟΠΣ 
5053881», Φ62 «ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΔΕ-ΕΣΠΑ», με  σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2021  του Φορέα.  
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. πράξης 
2020ΣΕ27510102 και κωδικό MIS/ΟΠΣ 5053881 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»,  με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. 
πρωτ.: ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 9228/26-10-2020  του Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων και έχει λάβει 
κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5053881, ΥΠΟΕΡΓΟ 5: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», προϋπολογισμός υποέργου 246.202,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, συνολικός 
προϋπολογισμός της πράξης: 5.858.076,32€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%. 
 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  «Τεχνική Έκθεση -  Τεχνικές Προδιαγραφές – Συγγραφή Υποχρεώσεων» και  στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός» της παρούσας διακήρυξης.  
 
3. Είδος διαδικασίας – Τόπος και Χρόνος διενέργειας της διαδικασίας 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27  του ν. 4412/16, με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του εν λόγω συστήματος, ύστερα από το χρονικό 
διάστημα των δέκα πέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία ανάρτησης του ενιαίου τεύχους  
(προκήρυξη – διακήρυξη) στο ΚΗΜΔΗΣ. 

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

ΑΔΑ: ΩΗ4ΞΩ6Μ-ΕΒ4



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

                                                                                                                                                                 
 

     

 

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

                                   «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ  

                                           ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Διαδικτυακή πύλη 

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

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 141425 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
26/11/2021, ώρα 10.00 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

9/12/2021, ώρα 13.00 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

 
23/11/2021 

 
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 Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.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 Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης: 
http://www.promitheus.gov.gr/  του ως άνω  Συστήματος, μετά την παρέλευση  τριών (3) εργάσιμων 
ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  -  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ  -   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  -  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV  -  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.) 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  VΙI ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  

 

ΑΔΑ: ΩΗ4ΞΩ6Μ-ΕΒ4



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

                                                                                                                                                                 
 

     

 

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

                                   «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ  

                                           ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 

6, 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.  

4. Παροχή διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή,  το αργότερο έξι 
(6) ημέρες πριν 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.ΔΗ.Σ. από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν 
από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην παράγραφο 2.1.3 της διακήρυξης. 

5. Δημοσιότητα 
Η παρούσα Απόφαση Δημάρχου (άρθρο 58 παρ.1β του Ν.3852/2010) θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, 
στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 
16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010. 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης, ενοποιημένο με τη σχετική Απόφαση Δημάρχου, θα 
καταχωριστεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στη 
διαδικτυακή πύλη του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.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 : ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ► ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ & 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ► ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ.  
 
6.   Δικαίωμα και Προϋποθέσεις συμμετοχής 
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 
συμβάσεων. 
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 
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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. 
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 
 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής,  που θα 
καλύπτει το δύο (2) τοις εκατό (%)  επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α, ήτοι 
ποσού 3.971,00€, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2 της διακήρυξης. 

 Για την υπογραφή του συμφωνητικού απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 
το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, η οποία κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή του συμφωνητικού.  

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 Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 
Διαδικτυακής 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 Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων  Συμβάσεων της Δ/νσης Προμηθειών 
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& Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κo Καρακατσάνη Αθανάσιο 
–  a.karakatsanis@athens.gr – τηλ:  213 20.82.959, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, μπορούν να 
λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα μελετών, σχεδιασμού, προγραμματισμού, διοικητικής 
υποστήριξης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,  της Δ/νσης  Καθαριότητας  - Ανακύκλωσης του Δήμου 
Αθηναίων, κ. Αργύρη Ράπτη,  arg.raptis@athens.gr και   t.mel.sxed.prog.dioik.ypost.kath@athens.gr  
τηλ: 210 – 34.02.432, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Για ότι δεν προβλέφθηκε, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στην παρούσα, καθώς και 
για ό,τι δεν αναφέρεται αναλυτικά, ισχύουν οι σχετικοί όροι της Διακήρυξης. 
 
 
        
                                                                                                                                  
 
                                                                                                                                                   

                                                                                                                                   ο 
                                                                                                                ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
 
 
                                                                                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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