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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                            

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ  

ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Αθήνα, 26/2/2019 

 

Αριθ. Πρωτ.: οικ. 20664/2108  

Ταχ. Δ/νση       : Κατεχάκη 56                                              

Ταχ. Κώδικας   : 115 25 Αθήνα 

Πληροφορίες   : Ι. Κώνστας 

Τηλέφωνο        : 213 2035689 

FAX                     : 213 2035645 

E-mail                 : g.konstas@attica.gr          

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

Μέλη Επιτροπής Διαγωνισμού 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. 01/2019 Διακήρυξης (αριθ. πρωτ.: οικ. 11651/1194/4-2-2019, 
ΑΔΑΜ: 19PROC004414378) και Προκήρυξης (αριθ. πρωτ.: οικ. 11661/1195/4-2-2019, ΑΔΑΜ: 
19PROC004415108) ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 69642) 
για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια που στεγάζονται το Γραφείο Συντονιστή 
και οι λοιπές αυτοτελείς μονάδες οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, οι οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης, της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικής και Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής, της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, της Γενικής Διεύθυνσης 
Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωφελών Περιουσιών, προϋπολογισμού 
155.000,00€ (εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

   

 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις 

διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 

θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ107/Α/1997), όπως ισχύει.  

2. Το π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/A/27-12-

2010), όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28
Α
 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – 
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Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/Α/11-05-2015), όπως ισχύει. 

4. To ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει. 

5. Το ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής 

αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, 

Τροποποιήσεις του Ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016), όπως ισχύει. 

6. Το ν. 1497/1984 «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των 

αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων» (ΦΕΚ 188/Α/27-11-1984), όπως ισχύει. 

7. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

45/Α/09-03-1999) όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 7 και 13 έως 15, συμπληρωματικά με το ν. 

4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή 

εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 

στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226/Α/7-10-2011), όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 21 και 26. 

8. Το ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως ισχύει. 

9. Το ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 297/Α/06-12-2005), όπως ισχύει. 

10. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως ισχύει. 

11. Το άρθρο 68 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/15-07-2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και 

συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως ισχύει. 

12. Το ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/16-

06-2011), όπως ισχύει. 

13. Το ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 

3588/2007 (πτωχευτικός κώδικάς) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως ισχύει. 

14. Το ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013), όπως ισχύει. 

15. Το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 

4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-

2013), όπως ισχύει. 

16. Το ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014), 

όπως ισχύει. 

17. Το ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74 /Α/26-03-2014), όπως ισχύει και ειδικότερα τις 

διατάξεις του άρθρου 1. 

18. Το ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 

4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα 

κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 74 /Α/19-05-2017), όπως ισχύει. 
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19. Το ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον 

εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 

ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) και ειδικότερα το άρθρο 248 αυτού. 

20. Το π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία» (ΦΕΚ 34/Α/23-03-2015), όπως ισχύει. 

21. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016), 

όπως ισχύει. 

22. Το π.δ. 39/2017 «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» (ΦΕΚ 64/Α/04-05-2017), όπως ισχύει. 

23. Την με άρθρο 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με 

θέμα «Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 

παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των 

ορίων των οδηγιών» (ΦΕΚ 3698/Β/16-11-2016), όπως ισχύει. 

24. Την υπ' αριθ. 1191/14-03-2017 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου 

υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών 

εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)» (ΦΕΚ 969/Β/22-

03-2017), όπως ισχύει. 

25. Την υπ’ αριθ. 56902/215/19-05-2017 υπουργική απόφαση «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ 1924/Β/02-06-2017), όπως ισχύει. 

26. Την υπ’ αριθ. 57654/22-05-2017 υπουργική απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 1781/Β/23-05-2017), όπως 

ισχύει. 

27. Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). 

28. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 119227/12387/21-12-2018 απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Α. 

«Ορισμός μελών των συλλογικών οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για το έτος 2019», όπως ισχύει. 

29. Τις ανάγκες για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια που στεγάζονται το Γραφείο 

Συντονιστή και οι λοιπές αυτοτελείς μονάδες οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή 

λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, οι οργανικές μονάδες της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης, της Γενικής Διεύθυνσης 

Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών 

Υποθέσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωφελών 

Περιουσιών. 

30. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 8341/866/25-1-2019 απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 1.251,25€ 

για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών 

καθαριότητας στο κτίριο όπου στεγάζεται το Γραφείο Συντονιστή  της Α.Δ.Α., στον 

Λογαριασμό 2420204001 του Φορέα 1901 Ειδικός Φορέας 101-00 του τακτικού 

προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής οικονομικού έτους 2019 με α/α 
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καταχώρισής της στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας: 11439 

(ΑΔΑ: ΩΣ93ΟΡ1Κ-6ΙΓ). 

31. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 8343/867/25-1-2019 απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 2.752,75€ 

για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών 

καθαριότητας στα κτίρια όπου στεγάζονται οι λοιπές αυτοτελείς μονάδες οι οποίες 

υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Α.Δ.Α., στον Λογαριασμό 2420204001 του 

Φορέα 1901 Ειδικός Φορέας 501-00 του τακτικού προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής οικονομικού έτους 2019 με α/α καταχώρισής της στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 

Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας: 11440 (ΑΔΑ: ΩΒΨ4ΟΡ1Κ-4ΙΜ). 

32. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 8345/868/25-1-2019 απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 5.329,33€ 

για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών 

καθαριότητας στο κτίριο όπου στεγάζεται η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και 

Διοικητικής Υποστήριξης της Α.Δ.Α., στον Λογαριασμό 2420204001 του Φορέα 1901 Ειδικός 

Φορέας 999-03 του τακτικού προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

οικονομικού έτους 2019 με α/α καταχώρισής της στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 

Πληρωμής της Υπηρεσίας μας: 11441 (ΑΔΑ: 78ΜΞΟΡ1Κ-Α9Υ). 

33. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 8351/859/25-1-2019 απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 

45.500,00€ για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή 

υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια όπου στεγάζεται η Γενική Διεύθυνση Αστικής 

Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωφελών Περιουσιών της Α.Δ.Α., στον Λογαριασμό 

2420204001 του Φορέα 1901 Ειδικός Φορέας 999-04 του τακτικού προϋπολογισμού της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής οικονομικού έτους 2019 με α/α καταχώρισής της στο 

Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας: 11442 (ΑΔΑ: ΨΕΡ1ΟΡ1Κ-ΙΘ5). 

34. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 8355/871/25-1-2019 απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 8.750,00€ 

για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών 

καθαριότητας στα κτίρια όπου στεγάζεται η Γενική Διεύθυνση Χωρικής και Περιβαλλοντικής 

Πολιτικής της Α.Δ.Α., στον Λογαριασμό 2420204001 του Φορέα 1901 Ειδικός Φορέας 999-01 

του τακτικού προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής οικονομικού έτους 

2019 με α/α καταχώρισής της στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας 

μας: 11443 (ΑΔΑ: ΩΡΒΟΟΡ1Κ-098). 

35. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 8354/870/25-1-2019 απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 

26.833,33€ για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή 

υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια όπου στεγάζεται η Γενική Διεύθυνση Δασών και 

Αγροτικών Υποθέσεων της Α.Δ.Α., στον Λογαριασμό 2420204001 του Φορέα 1901 Ειδικός 

Φορέας 999-02 του τακτικού προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

οικονομικού έτους 2019 με α/α καταχώρισής της στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 

Πληρωμής της Υπηρεσίας μας: 11444 (ΑΔΑ: 6Χ4ΔΟΡ1Κ-7ΤΖ). 

36. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 9297/994/29-01-2019 απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς 

υποχρέωσης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή 

υπηρεσιών καθαριότητας για το κτίριο όπου στεγάζεται το Γραφείο Συντονιστή της Α.Δ.Α. 

ύψους 893,75€ στον Λογαριασμό 2420204001 του Φορέα 1901 Ειδικός Φορέας 101-00 του 

τακτικού προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για το οικονομικό έτος 

2020 (ΑΔΑ: ΨΓΓΑΟΡ1Κ-ΑΩΛ). 
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37. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 9300/995/29-01-2019 απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς 

υποχρέωσης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή 

υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια όπου στεγάζονται οι λοιπές αυτοτελείς μονάδες οι 

οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Α.Δ.Α. ύψους 1.966,25€ στον 

Λογαριασμό 2420204001 του Φορέα 1901 Ειδικός Φορέας 501-00 του τακτικού 

προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για το οικονομικό έτος 2020 (ΑΔΑ: 

6ΛΑΚΟΡ1Κ-ΝΓΑ). 

38. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 9309/998/29-01-2019 απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς 

υποχρέωσης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή 

υπηρεσιών καθαριότητας στο κτίριο όπου στεγάζεται η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης της Α.Δ.Α.,  ύψους 3.806,67€ στον Λογαριασμό 

2420204001 του Φορέα 1901 Ειδικός Φορέας 999-03 του τακτικού προϋπολογισμού της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για το οικονομικό έτος 2020 (ΑΔΑ: 6ΙΞΘΟΡ1Κ-ΔΡΘ). 

39. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 9313/999/29-01-2019 απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς 

υποχρέωσης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή 

υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια όπου στεγάζεται η Γενική Διεύθυνση Αστικής 

Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωφελών Περιουσιών της Α.Δ.Α.,  ύψους 32.500,00€ 

στον Λογαριασμό 2420204001 του Φορέα 1901 Ειδικός Φορέας 999-04 του τακτικού 

προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για το οικονομικό έτος 2020 (ΑΔΑ: 

ΨΧΥ9ΟΡ1Κ-Η9Π). 

40. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 9304/996/29-01-2019 απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς 

υποχρέωσης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή 

υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια όπου στεγάζεται η Γενική Διεύθυνση Χωρικής και 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Α.Δ.Α.,  ύψους 6.250,00€ στον Λογαριασμό 2420204001 του 

Φορέα 1901 Ειδικός Φορέας 999-01 του τακτικού προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής για το οικονομικό έτος 2020 (ΑΔΑ: Ψ8ΘΗΟΡ1Κ-ΩΝΓ). 

41. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 3907/997/29-01-2019 απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς 

υποχρέωσης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή 

υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια όπου στεγάζεται η Γενική Διεύθυνση Δασών και 

Αγροτικών Υποθέσεων της Α.Δ.Α.,  ύψους 19.166,67€ στον Λογαριασμό 2420204001 του 

Φορέα 1901 Ειδικός Φορέας 999-02 του τακτικού προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής για το οικονομικό έτος 2020 (ΑΔΑ: ΨΓ67ΟΡ1Κ-ΥΘΣ). 

42. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 19001/2001/21-2-2019 απόφαση συμπληρωματικής δέσμευσης 

πίστωσης ύψους 312,81€ για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την 

παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο κτίριο όπου στεγάζεται το Γραφείο Συντονιστή της 

Α.Δ.Α., στον Λογαριασμό 2420204001 του Φορέα 1901 Ειδικός Φορέας 101-00 του τακτικού 

προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής οικονομικού έτους 2019 με α/α 

καταχώρισής της στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας: 21298 

(ΑΔΑ: ΨΨΘΣΟΡ1Κ-ΧΚ3). 

43. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 18986/1998/21-2-2019 απόφαση συμπληρωματικής δέσμευσης 

πίστωσης ύψους 5.833,33€ για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, 

για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια όπου στεγάζεται η Γενική Διεύθυνση 
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Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωφελών Περιουσιών της Α.Δ.Α., στον 

Λογαριασμό 2420204001 του Φορέα 1901 Ειδικός Φορέας 999-04 του τακτικού 

προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής οικονομικού έτους 2019 με α/α 

καταχώρισής της στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας: 21308 

(ΑΔΑ: ΨΤΖΒΟΡ1Κ-ΓΘ4). 

44. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 18990/1999/21-2-2019 απόφαση συμπληρωματικής δέσμευσης 

πίστωσης ύψους 1.332,34€ για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, 

για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο κτίριο όπου στεγάζεται η Γενική Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης της Α.Δ.Α., στον Λογαριασμό 

2420204001 του Φορέα 1901 Ειδικός Φορέας 999-03 του τακτικού προϋπολογισμού της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής οικονομικού έτους 2019 με α/α καταχώρισής της στο 

Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας: 21307 (ΑΔΑ: 6ΤΔΔΟΡ1Κ-ΗΙΖ). 

45. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 18996/2000/21-2-2019 απόφαση συμπληρωματικής δέσμευσης 

πίστωσης ύψους 688,19€ για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την 

παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια όπου στεγάζονται οι λοιπές αυτοτελείς μονάδες 

οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Α.Δ.Α., στον Λογαριασμό 

2420204001 του Φορέα 1901 Ειδικός Φορέας 501-00 του τακτικού προϋπολογισμού της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής οικονομικού έτους 2019 με α/α καταχώρισής της στο 

Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας: 21299 (ΑΔΑ: 6Υ6ΟΟΡ1Κ-ΨΒ0). 

46. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 19005/2002/21-2-2019 απόφαση συμπληρωματικής δέσμευσης 

πίστωσης ύψους 583,33€ για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την 

παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια όπου στεγάζεται η Γενική Διεύθυνση Χωρικής 

και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Α.Δ.Α., στον Λογαριασμό 2420204001 του Φορέα 1901 

Ειδικός Φορέας 999-01 του τακτικού προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής οικονομικού έτους 2019 με α/α καταχώρισής της στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 

Πληρωμής της Υπηρεσίας μας: 21309 (ΑΔΑ: ΨΜ98ΟΡ1Κ-5ΝΦ). 

47. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 19011/2003/21-2-2019 απόφαση έγκρισης ανάληψης 

συμπληρωματικής πολυετούς υποχρέωσης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια όπου στεγάζεται 

η Γενική Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωφελών Περιουσιών της 

Α.Δ.Α.,  ύψους 4.166,67€ στον Λογαριασμό 2420204001 του Φορέα 1901 Ειδικός Φορέας 

999-04 του τακτικού προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για το 

οικονομικό έτος 2020 (ΑΔΑ: ΩΗΑΥΟΡ1Κ-2ΤΓ). 

48. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 19014/2004/21-02-2019 απόφαση έγκρισης ανάληψης 

συμπληρωματικής πολυετούς υποχρέωσης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο κτίριο όπου στεγάζεται 

η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης της Α.Δ.Α.,  ύψους 

951,66€ στον Λογαριασμό 2420204001 του Φορέα 1901 Ειδικός Φορέας 999-03 του τακτικού 

προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για το οικονομικό έτος 2020 (ΑΔΑ: 

ΨΛ91ΟΡ1Κ-ΧΞΔ). 

49. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 19017/2005/21-02-2019 απόφαση έγκρισης ανάληψης 

συμπληρωματικής πολυετούς υποχρέωσης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια όπου 
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στεγάζονται οι λοιπές αυτοτελείς μονάδες οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν 

στην Α.Δ.Α. ύψους 491,56€ στον Λογαριασμό 2420204001 του Φορέα 1901 Ειδικός Φορέας 

501-00 του τακτικού προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για το 

οικονομικό έτος 2020 (ΑΔΑ: Ω9ΔΑΟΡ1Κ-ΜΘΣ). 

50. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 19019/2006/21-02-2019 απόφαση έγκρισης ανάληψης 

συμπληρωματικής πολυετούς υποχρέωσης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το κτίριο όπου 

στεγάζεται το Γραφείο Συντονιστή της Α.Δ.Α. ύψους 223,44€ στον Λογαριασμό 2420204001 

του Φορέα 1901 Ειδικός Φορέας 101-00 του τακτικού προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής για το οικονομικό έτος 2020 (ΑΔΑ: ΨΜ6ΒΟΡ1Κ-ΣΔΨ). 

51. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 19024/2008/21-02-2019 απόφαση έγκρισης ανάληψης 

συμπληρωματικής πολυετούς υποχρέωσης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια όπου στεγάζεται 

η Γενική Διεύθυνση Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Α.Δ.Α.,  ύψους 416,67€ στον 

Λογαριασμό 2420204001 του Φορέα 1901 Ειδικός Φορέας 999-01 του τακτικού 

προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για το οικονομικό έτος 2020 (ΑΔΑ: 

Ω7ΒΧΟΡ1Κ-ΒΥ6). 

52. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 11651/1194/4-2-2019 απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Α. για την 

διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή 

υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια που στεγάζονται το Γραφείο Συντονιστή και οι λοιπές 

αυτοτελείς μονάδες οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Αττικής, οι οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και 

Διοικητικής Υποστήριξης, της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, της 

Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Αστικής 

Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωφελών Περιουσιών, προϋπολογισμού 155.000,00€ 

(εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Αριθμός 

Διακήρυξης 1/2019, ΑΔΑΜ: 19PROC004414378, α/α ΕΣΗΔΗΣ: 69642). 

53. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 11661/1195 /4-2-2019 Προκήρυξη (Περίληψη Διακήρυξης) (ΑΔΑΜ: 

19PROC004415108). 

 

Και λαμβάνοντας υπόψη: 

- Την υπ’ αριθ. οικ. 4241/127/30-1-2019 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός κατώτατου μισθού 
και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας» 
(ΦΕΚ 173/Β/30-1-2019), με την οποία αυξήθηκε από 1-2-2019 ο νόμιμος κατώτατος μισθός και 
το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες χωρίς ηλικιακή 
διάκριση και η οποία δημοσιεύτηκε μετά την έκδοση από την Α.Δ.Α. των αποφάσεων 
δέσμευσης πίστωσης και έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 

- Το γεγονός ότι η εφαρμογή της εν λόγω ΥΑ μεταβάλλει τα οικονομικά δεδομένα βάσει των 
οποίων προϋπολογίστηκαν από την Α.Δ.Α. οι αξίες των Τμημάτων 1, 2 και 4 της αριθ. 1/2019 
Διακήρυξης και έγιναν οι ως άνω δεσμεύσεις 

- Την ανάγκη εναρμόνισης των όρων της Διακήρυξης με την ανωτέρω ΥΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

 

Α. Την αύξηση του προϋπολογισμού από 155.000,00€ σε 170.000,00€, συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. (ή από 125.000,00€ σε 137.096,77€ χωρίς Φ.Π.Α.) με τροποποίηση της 
προϋπολογισθείσας αξίας των Τμημάτων 1, 2 και 4 και αντίστοιχη τροποποίηση των σχετικών 
παραγράφων της Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 19PROC004414378) και της Προκήρυξης (ΑΔΑΜ: 
19PROC004415108), ως εξής: 

 

� Σελ. 6-7 της Διακήρυξης και σελ. 1 της Προκήρυξης: 

Το συμβατικό αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης υποδιαιρείται στα κάτωθι Τμήματα:  

Τμήμα 1ο: «Γραφείο Συντονιστή, λοιπές αυτοτελείς μονάδες οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή 

ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και οργανικές μονάδες της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διοικητικής Υποστήριξης» (CPV: 90911200-8) συνολικής 

προϋπολογισθείσας αξίας 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α.: 

16.129,04€), σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της υπ’ αριθ. 01/2019 Διακήρυξης. 

Τμήμα 2ο: «Οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής» 

(CPV: 90911200-8) συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 16.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α.: 12.903,23€), σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της υπ’ αριθ. 01/2019 

Διακήρυξης. 

Τμήμα 3
ο
: «Οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων» (CPV: 

90911200-8) συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 46.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 

(χωρίς Φ.Π.Α.: 37.096,77€), σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της υπ’ αριθ. 01/2019 Διακήρυξης (ως 

ίσχυε). 

Τμήμα 4ο: «Οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και 

Κοινωφελών Περιουσιών» (CPV: 90911200-8) συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 88.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α.: 70.967,74€), σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της 

υπ’ αριθ. 01/2019 Διακήρυξης. 

 

� Παράγραφος 1.1.2 «Εγγύηση συμμετοχής» (σελ. 16-17 της Διακήρυξης) και Παράγραφος 

«Απαιτούμενες Εγγυήσεις» (σελ. 4 της Προκήρυξης) 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται επί 

ποινή αποκλεισμού από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής ή γραμμάτιο σύστασης αρχικής χρηματικής εγγυοδοτικής παρακαταθήκης, 

που ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εφτακοσίων σαράντα ενός ευρώ και ενενήντα 

τεσσάρων λεπτών (2.741,94€), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης για το σύνολο των Τμημάτων εκτός Φ.Π.Α. Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να 

υποβάλουν προσφορά για συγκεκριμένα Τμήματα προσκομίζουν εγγυητική επιστολή που 

αντιστοιχεί στο 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός Φ.Π.Α. του Τμήματος για το 

οποίο υποβάλουν προσφορά, ήτοι για το Τμήμα 1ο τριακόσια είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οκτώ 

λεπτά (322,58€), για το Τμήμα 2ο
 διακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτά (258,06€), για το 

Τμήμα 3ο
 επτακόσια σαράντα ένα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (741,94€) και για το Τμήμα 

4ο
 χίλια τετρακόσια δεκαεννιά ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (1.419,36€) (περ. α της παρ. 1 του 

άρθρου 72 ν. 4412/2016). 
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� ΜΕΡΟΣ Β’ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (σελ. 55 της Διακήρυξης) 

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό της Α.Δ.Α.  

Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.: 137.096,77€ η οποία αναλύεται ως 

εξής: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Προϋπολογισθείσ

α αξία χωρίς 

Φ.Π.Α. (€) 

Φ.Π.Α. 24% 

(€) 

Προϋπολογισθείσ

α αξία με Φ.Π.Α. 

(€) 

Τμήμα 1
ο
:    

Α. «Γραφείο Συντονιστή» 2.162,30 518,95 2.681,25 

Β. «Λοιπές αυτοτελείς μονάδες οι οποίες 

υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής» 

4.757,06 1.141,69 5.898,75 

Γ. «Οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής 

Υποστήριξης» 

9.209,68 2.210,32 11.420,00 

Σύνολο Τμήματος 1 16.129,04 3.870,96 20.000,00 

Τμήμα 2
ο
: «Οργανικές μονάδες της Γενικής 

Διεύθυνσης Χωρικής & Περιβαλλοντικής 

Πολιτικής» 

12.903,23 3.096,77 16.000,00 

Τμήμα 3
ο
: «Οργανικές μονάδες της Γενικής 

Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων» 
37.096,77 8.903,23 46.000,00 

Τμήμα 4
ο
: «Οργανικές μονάδες της Γενικής 

Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, 

Μετανάστευσης και Κοινωφελών Περιουσιών»  

70.967,74 17.032,26 88.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ   170.000,00 

Ο προϋπολογισμός αποτελεί ένδειξη της προεκτίμησης του κόστους της σύμβασης και ανώτατο 

όριο προσφοράς. 

 

� ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σελ. 85) της Διακήρυξης 

Απαλείφεται η στήλη «άνω/κάτω των 25 ετών» και ο πίνακας διαμορφώνεται ως εξής:  

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

 
Α/Α 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 

ΤΡΙΕΤΙΕΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

1 
 

 

2 
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3 
 

 

.……...… 
(προσθέτετε τόσες 

γραμμές όσοι είναι οι 

εργαζόμενοι στο εν 

λόγω Τμήμα) 

 

 

 

� ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΡΘΡΟ 4
Ο
: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (σελ. 90 

της Διακήρυξης) 

Μετά το σημείο 53 προστίθενται συμπληρωματικές αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης και 

έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης ως εξής: 

54. Η με αριθ. πρωτ. οικ. 19001/2001/21-2-2019 απόφαση συμπληρωματικής δέσμευσης 

πίστωσης ύψους 312,81€ για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την 

παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο κτίριο όπου στεγάζεται το Γραφείο Συντονιστή της 

Α.Δ.Α., στον Λογαριασμό 2420204001 του Φορέα 1901 Ειδικός Φορέας 101-00 του τακτικού 

προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής οικονομικού έτους 2019 με α/α 

καταχώρισής της στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας: 21298 

(ΑΔΑ: ΨΨΘΣΟΡ1Κ-ΧΚ3). 

55. Η με αριθ. πρωτ. οικ. 18986/1998/21-2-2019 απόφαση συμπληρωματικής δέσμευσης 

πίστωσης ύψους 5.833,33€ για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, 

για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια όπου στεγάζεται η Γενική Διεύθυνση 

Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωφελών Περιουσιών της Α.Δ.Α., στον 

Λογαριασμό 2420204001 του Φορέα 1901 Ειδικός Φορέας 999-04 του τακτικού 

προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής οικονομικού έτους 2019 με α/α 

καταχώρισής της στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας: 21308 

(ΑΔΑ: ΨΤΖΒΟΡ1Κ-ΓΘ4). 

56. Η με αριθ. πρωτ. οικ. 18990/1999/21-2-2019 απόφαση συμπληρωματικής δέσμευσης 

πίστωσης ύψους 1.332,34€ για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, 

για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο κτίριο όπου στεγάζεται η Γενική Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης της Α.Δ.Α., στον Λογαριασμό 

2420204001 του Φορέα 1901 Ειδικός Φορέας 999-03 του τακτικού προϋπολογισμού της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής οικονομικού έτους 2019 με α/α καταχώρισής της στο 

Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας: 21307 (ΑΔΑ: 6ΤΔΔΟΡ1Κ-ΗΙΖ). 

57. Η με αριθ. πρωτ. οικ. 18996/2000/21-2-2019 απόφαση συμπληρωματικής δέσμευσης 

πίστωσης ύψους 688,19€ για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την 

παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια όπου στεγάζονται οι λοιπές αυτοτελείς μονάδες 

οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Α.Δ.Α., στον Λογαριασμό 

2420204001 του Φορέα 1901 Ειδικός Φορέας 501-00 του τακτικού προϋπολογισμού της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής οικονομικού έτους 2019 με α/α καταχώρισής της στο 

Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας: 21299 (ΑΔΑ: 6Υ6ΟΟΡ1Κ-ΨΒ0). 

58. Η με αριθ. πρωτ. οικ. 19005/2002/21-2-2019 απόφαση συμπληρωματικής δέσμευσης 

πίστωσης ύψους 583,33€ για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την 
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παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια όπου στεγάζεται η Γενική Διεύθυνση Χωρικής 

και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Α.Δ.Α., στον Λογαριασμό 2420204001 του Φορέα 1901 

Ειδικός Φορέας 999-01 του τακτικού προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής οικονομικού έτους 2019 με α/α καταχώρισής της στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 

Πληρωμής της Υπηρεσίας μας: 21309 (ΑΔΑ: ΨΜ98ΟΡ1Κ-5ΝΦ). 

59. Η υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 19011/2003/21-2-2019 απόφαση έγκρισης ανάληψης 

συμπληρωματικής πολυετούς υποχρέωσης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια όπου στεγάζεται 

η Γενική Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωφελών Περιουσιών της 

Α.Δ.Α.,  ύψους 4.166,67€ στον Λογαριασμό 2420204001 του Φορέα 1901 Ειδικός Φορέας 

999-04 του τακτικού προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για το 

οικονομικό έτος 2020 (ΑΔΑ: ΩΗΑΥΟΡ1Κ-2ΤΓ). 

60. Η υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 19014/2004/21-02-2019 απόφαση έγκρισης ανάληψης 

συμπληρωματικής πολυετούς υποχρέωσης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο κτίριο όπου στεγάζεται 

η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης της Α.Δ.Α.,  ύψους 

951,66€ στον Λογαριασμό 2420204001 του Φορέα 1901 Ειδικός Φορέας 999-03 του τακτικού 

προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για το οικονομικό έτος 2020 (ΑΔΑ: 

ΨΛ91ΟΡ1Κ-ΧΞΔ). 

61. Η υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 19017/2005/21-02-2019 απόφαση έγκρισης ανάληψης 

συμπληρωματικής πολυετούς υποχρέωσης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια όπου 

στεγάζονται οι λοιπές αυτοτελείς μονάδες οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν 

στην Α.Δ.Α. ύψους 491,56€ στον Λογαριασμό 2420204001 του Φορέα 1901 Ειδικός Φορέας 

501-00 του τακτικού προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για το 

οικονομικό έτος 2020 (ΑΔΑ: Ω9ΔΑΟΡ1Κ-ΜΘΣ). 

62. Η υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 19019/2006/21-02-2019 απόφαση έγκρισης ανάληψης 

συμπληρωματικής πολυετούς υποχρέωσης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το κτίριο όπου 

στεγάζεται το Γραφείο Συντονιστή της Α.Δ.Α. ύψους 223,44€ στον Λογαριασμό 2420204001 

του Φορέα 1901 Ειδικός Φορέας 101-00 του τακτικού προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής για το οικονομικό έτος 2020 (ΑΔΑ: ΨΜ6ΒΟΡ1Κ-ΣΔΨ). 

63. Η υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 19024/2008/21-02-2019 απόφαση έγκρισης ανάληψης 

συμπληρωματικής πολυετούς υποχρέωσης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια όπου στεγάζεται 

η Γενική Διεύθυνση Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Α.Δ.Α.,  ύψους 416,67€ στον 

Λογαριασμό 2420204001 του Φορέα 1901 Ειδικός Φορέας 999-01 του τακτικού 

προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για το οικονομικό έτος 2020 (ΑΔΑ: 

Ω7ΒΧΟΡ1Κ-ΒΥ6). 

Οποιαδήποτε άλλη αναφορά στη Διακήρυξη και στην Προκήρυξη σε συνολικό Προϋπολογισμό ή 

προϋπολογισθείσες αξίες Τμημάτων, νοείται με βάση τα παραπάνω. 
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Β. Την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και τη μετάθεση της ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού με τροποποίηση των αντίστοιχων παραγράφων της Διακήρυξης 
(ΑΔΑΜ: 19PROC004414378) και της Προκήρυξης (ΑΔΑΜ: 19PROC004415108) ως εξής: 

 

� Σελ. 8 της Διακήρυξης (και αντίστοιχη αναφορά στη σελ. 4 της Προκήρυξης) 

Τρόπος, χρόνος και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την 

ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), εφεξής το «Σύστημα», μέσω της 

διαδικτυακής πλατφόρμας www.promitheus.gov.gr του ως άνω Συστήματος, την Παρασκευή 15 
Μαρτίου 2019 και ώρα 09:00, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 121 και 

των άρθρων 106, 364 και 366 του ν. 4412/2016, από το αρμόδιο, πιστοποιημένο στο Σύστημα 

συλλογικό όργανο (επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού, εφεξής «Επιτροπή του διαγωνισμού»), στον 5
ο
 όροφο, επί της οδού Κατεχάκη 56. 

Επιτρέπεται να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων ή οι νόμιμα 

εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσω του Συστήματος www.promitheus.gov.gr μέχρι και την 

Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019 και ώρα 20:00 μ.μ., στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016, στο άρθρο 15 της υ.α. αριθ.56902/215/2-6-2017 

(ΦΕΚ 1924/Β/2-6-17) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και τα καθοριζόμενα στην 

παρούσα Διακήρυξη.  

Οποιαδήποτε άλλη αναφορά στη Διακήρυξη και στην Προκήρυξη σε προθεσμίες, νοείται με βάση 

τα παραπάνω. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αριθ. 01/2019 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 19PROC004414378) και 

Προκήρυξης (ΑΔΑΜ: 19PROC004415108). 

Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι μέχρι δημοσίευσης της παρούσας έχουν ήδη υποβάλει 

προσφορά για ένα ή περισσότερα εκ των Τμημάτων 1, 2 και 4 της αριθ. 01/2019 Διακήρυξης 

μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μπορούν να 

ζητήσουν την απόσυρσή της, πριν την νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, με 

έγγραφο αίτημά τους προς την Αναθέτουσα Αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου PDF που 

φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 

χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της ΥΑ αριθ. 

56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ 1924/Β/02-06-2017), μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

Συστήματος, με σκοπό την τροποποίησή της. Πιστοποιημένος χρήστης της Αναθέτουσας Αρχής 

μετά από σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα του 

οικονομικού φορέα, μπορεί να προβεί στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο 

Σύστημα πριν την νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Κατόπιν, ο 

οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του Συστήματος έως την νέα 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
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