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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα 
         Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
   τηλ.: 213 214 8 330, Fax: 213 2148 328 

email: promithies@edsna.gr 
 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 

Α.Π.: 546/20-01-2017 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
 

1. Ο ΕIΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) προκηρύσσει 
ανοικτό διεθνή δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 644/2016 απόφαση της 
Εκτελεστικής του Επιτροπής, με αντικείμενο τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ ΟΕΔΑ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ» που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α  ́147) και των τευχών δημοπράτησης. 

2. Διάρκεια σύμβασης: Είκοσι (20) μήνες, με δυνατότητα χρονικής παράτασης έως και δέκα (10) μήνες, 
χωρίς προσαύξηση του οικονομικού αντικειμένου. 

3. Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: Τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εξακόσια είκοσι 
ευρώ (4.926.620,00 €) ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

4. Αντικείμενο της σύμβασης: Είναι η εκτέλεση όλων των εργασιών που περιγράφονται αναλυτικά στην 
υπ’ αριθ. 30/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Δ.Υπ.Α. για την εκτέλεση των εργασιών υποστήριξης των 
λειτουργικών αναγκών. Συνοπτικά, περιλαμβάνει τη διαχείριση των απορριμμάτων, τη Διαβροχή της 
οδοποιίας μετώπου διάθεσης απορριμμάτων, τους καθαρισμούς, την εσωτερική οδοποιία, τη 
μεταφορά αδρανών υλικών προερχόμενων από ντεπό – εκσκαφές, την προμήθεια υλικού 
χωματοκάλυψης και την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. 

5. Κωδικοί του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 90500000-2 και συμπληρωματικών 
CPV 90513200-8, 90530000-1 

6. Συμπληρωματικές Υπηρεσίες: Δυνατότητα μόνο ως προς το αντικείμενο της διαχείρισης των 
απορριμμάτων (Άρθρο 1 του τιμολογίου) και μέχρι του ποσού των 928.800,00 € πλέον ΦΠΑ 24%. 

7. Κριτήριο Ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς, βάσει μόνο της τιμής. 

8. Η  αμοιβή  του  Αναδόχου  αφορά  σε  κατ'  αποκοπή  μηνιαίο  οικονομικό  αντίτιμο,  όπως αυτό  θα  
προσδιορίζεται  στη σύμβαση και διαμορφώθηκε με την οικονομική προσφορά του.  Το  συμβατικό  
τίμημα  υπόκειται  σε  μηδενική  αναπροσαρμογή  καθ' όλη  τη  διάρκεια  ισχύος  της σχετικής  
σύμβασης. Η αμοιβή του υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα 
αναφέρονται στην 30/2016 Μελέτη της Διεύθυνσης ΔΥπΑ. 

9. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη Διακήρυξη και όλα τα συνοδά τα τεύχη 
δημοπράτησης σε ηλεκτρονική μορφή  στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και από την 
ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ http://www.edsna.gr 

10. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι τις 7/3/2017 και ώρα 23:59 , στην Ελληνική 
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β/2677/21-
10-2013). 

11. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 13/3/2017 και ώρα 10:00 π.μ., μέσω 
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

12. 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 
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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. 

13. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Υποχρεούνται 
όμως να το πράξουν σε περίπτωση επιλογής, πριν την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων ενώ η 
αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να υποχρεώσει την επιλεγείσα κοινοπραξία να περιβληθεί 
συγκεκριμένης νομικής μορφής, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της 
νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

- Αποκλείεται της συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό ο προσφέρων: α) Στο πρόσωπο του οποίου 
συντρέχει λόγος αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3 της διακήρυξης. β) Που δεν αποδεικνύει την άσκηση 
της επαγγελματικής του δραστηριότητας, συναφούς με το δημοπρατούμενο αντικείμενο. γ) Που δεν 
αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια, κατ’ άρθρο 2.2.5 της διακήρυξης 
(μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας 3.000.000 ευρώ, μέσος ειδικός ετήσιος κύκλος εργασιών 
τριετίας 1.000.000 ευρώ, δείκτης ρευστότητας και αριθμοδείκτης βιωσιμότητας τελευταίας 
οικονομικής χρήσης μεγαλύτερος του 1. δ) Που δεν αποδεικνύει την τεχνική του επάρκεια – 
επαγγελματική ικανότητα, κατ’ άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης (εκτέλεση συναφών συμβάσεων κατά την 
τελευταία τριετία σε ΧΥΤ δυναμικότητας 100.000 τόνων και ετήσιας δαπάνης 500.000 ευρώ, τεχνικό 
προσωπικό και τον απαραίτητο εξοπλισμό). ε) Που δεν διαθέτει σύστημα διασφάλισης της ποιότητας 
των προσφερομένων υπηρεσιών, κατά ΟHSAS 18001:2007, ISO 9001:2008, ISO14001:2004.  

14. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η πραγματοποίηση επιτόπιας 
επίσκεψης στις εγκαταστάσεις, μετά από έγγραφο αίτημα που υποβάλλεται τουλάχιστον δέκα (10) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 

15. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, είναι απαραίτητη η υποβολή Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 
ανερχόμενης σε ποσοστό 2% επί του Προϋπολογισμού Μελέτης , χωρίς ΦΠΑ. Η Εγγυητική Επιστολή 
συμμετοχής θα πρέπει να εκδοθεί σύμφωνα με τα τεύχη του Διαγωνισμού. Η εγγύηση συμμετοχής 
πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς. 

16. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για διάστημα οχτώ (8) μηνών από την 
ημερομηνία υποβολής. Προσφορές που θα αναφέρουν ημερομηνία λήξης ισχύος μικρότερη της 
παραπάνω θα απορρίπτονται. 

17. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές και αν υποβληθούν 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

18. Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή .pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη, καθώς και για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται 
στο άρθρο 4 του Ν. 3886/2010 και εξετάζονται από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ. Η 
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από τη στιγμή που 
λαμβάνει γνώση της διακήρυξης ή σε περίπτωση εκτελεστής πράξης από τη στιγμή που λαμβάνει 
πλήρους γνώσης αυτής. Από 1.4.2017 ισχύουν τα οριζόμενα στο βιβλίο IV του Ν. 4412/2016 (Α΄ 
147). Παράλληλα με την άσκηση προδικαστικών προσφυγών, επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεων κατά 
μη εκτελεστών διοικητικών πράξεων, όπως τα Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. 

19. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του ΕΔΣΝΑ.  
20. Ημερομηνία αποστολής στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 23/1/2017. 
21. Στοιχεία επικοινωνίας: Ηλίας Λιβανόπουλος, τηλ: 213-2148331, email: promithies@edsna.gr 

 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ 
 
 
 

ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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