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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΥΛΙΚΟΥ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Α1 – ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 ΑΔΑ: 

Αθήνα, 30/11/2022    

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α1 

1126542 ΕΞ 2022 

Ταχ. Δ/νση : Ερμού 23-25  

 

 

 

Ταχ. Κώδικας : 105 63 Αθήνα 

Πληροφορίες : Γ. Ανδριανοπούλου 

Τηλέφωνο : 213 1624224 

E-Mail : aadeprocurement@aa

de.gr 

Url : www.aade.gr 
 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
(με αρ. πρωτ. ΔΠΚΥ ΑΑΔΕ Α1 1126527 ΕΞ 2022/30-11-2022) 

 

 
 

 

Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ αρ. 177123), κάτω των ορίων,  για την προμήθεια υλικών 

καθαριότητας για τις ανάγκες  των Υπηρεσιών της  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυμία ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.) 
 

Επισπεύδουσα Υπηρεσία Διεύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών (ΔΠΚΥ) 

Τμήμα Α1 – Διενέργειας Προμηθειών Τακτικού 
Προϋπολογισμού 
 

Ταχυδρομική διεύθυνση Ερμού 23-25 

 

Πόλη Αθήνα 

 

Ταχυδρομικός Κωδικός 105 63 

 

Χώρα Ελλάδα 

 

Κωδικός ΝUTS EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών  

 

http://www.aade.gr/
ΑΔΑ: ΨΕΖ446ΜΠ3Ζ-Ξ7Ε



 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, αποτελεί Κεντρική Κυβερνητική 
Αρχή (Κ.Κ.Α.), κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 του Ν.4412/2016 και ανήκει στον υποτομέα της Κεντρικής 
Κυβέρνησης. 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, 
παρ. 1.5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296): «ε) Οικονομικές και Δημοσιονομικές 
Υποθέσεις». 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας  
α)    Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση  μέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης 

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

β)   Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr. 
γ)    Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση και τη διεύθυνση: www.aade.gr. 
 
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),  η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr. 

 
Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου 

διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ,  το αργότερο δεκαπέντε (15) 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι έξι (6) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – 
διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που 
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα 

το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο1. Αιτήματα παροχής 

διευκρινήσεων ή πληροφοριών που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει 
δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  
 
Τίτλος σύμβασης 

  Προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες  των Υπηρεσιών της  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

                                                           
1 Πρβλ την με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 14). 

Τηλέφωνο 213-162-4224 

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  aadeprocurement@aade.gr 
 

Αρμόδιος για πληροφορίες Γ. Ανδριανοπούλου 
 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)  www.aade.gr 
 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) www.aade.gr 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.aade.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Είδος της σύμβασης 
Σύμβαση προμήθειας υλικών. 
 
Φυσικό αντικείμενο 
Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες  των Υπηρεσιών της  

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

 

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV  

Τα παρεχόμενα υλικών καθαριότητας κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 

-   (CPV): [39830000-9]- «Προϊόντα Καθαρισμού» 

 
Εκτιμώμενη συνολική αξία  
Η   εκτιμώμενη αξία  της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 90.000,00  € (ενενήντα χιλιάδες ευρώ) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 72.580,65 €  πλέον  ΦΠΑ  ύψους: 17.419,35 €. 

Αναλυτικότερα περιγράφεται στην παράγραφο 1.3  της διακήρυξης.  

 

Κριτήριο ανάθεσης  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.  

 

Διάρκεια σύμβασης  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε εξήντα (60) ημέρες   από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και 

ανάρτησης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

Εναλλακτικές προσφορές.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

 

Κριτήρια επιλογής 

 

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας. 

 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.  

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.  

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

 

Είδος του διαγωνισμού.  

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός (μέσω ΕΣΗΔΗΣ), κάτω των ορίων 

 

Είδος διαδικασίας. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης. 

 

 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο 

πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (Β 1924/02.06.2017) και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 

διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

 

Γλώσσες στις οποίες μπορούν υποβληθούν οι προσφορές 
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Ελληνικά 

 

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10η / 01/ 2023 και ώρα 15:00 μ.μ. Η διαδικασία θα 

διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η 

οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 17/01/2023, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 11:00 π.μ. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜ/ΝIA ΛΗΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Διαδικτυακή πύλη 

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

 
05/12/2022 

Ημέρα Δευτέρα 
Ώρα 15:00 μ.μ. 

 
10/01/2023 
Ημέρα Τρίτη 

Ώρα 15:00 μ.μ. 

 
17/01/2023 
Ημέρα Τρίτη 

Ώρα 11:00 π.μ. 

 
 
Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών 
από την επόμενη της επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής 
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 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 
 
Εγγύηση συμμετοχής  
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό ίσο με το 2% της 
προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων πενήντα ενός ευρώ και 
εξήντα ενός λεπτών (1.451,61 €). 
 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του τακτικού Προϋπολογισμού έτους 2023 του Ειδικού Φορέα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων  Εσόδων, από τον Α.Λ.Ε.  2410202001 «Αγορές ειδών καθαριότητας». Για την παρούσα 
διαδικασία έχει εκδοθεί η Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. ΔΟΔ ΑΑΔΕ Δ 1007725 ΕΞ 
2022/01-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΞΚΖΜΠ3Ζ-ΠΙ9, ΑΔΑΜ: 22REQ010570057), του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων. 
 
Τρόπος πληρωμής. 
Η πληρωμή του 100% του συμβατικού τιμήματος  στον ανάδοχο  θα πραγματοποιηθεί από την  Διεύθυνση 
Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. μετά την οριστική παραλαβή 
των υλικών από την αρμόδια Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής που θα συσταθεί 
για αυτόν τον σκοπό. Αναλυτικότερα περιγράφεται στην παράγραφο 5.1. της διακήρυξης.  

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής 

Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) 

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία (-ες) για την υποβολή προσφυγών:  
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 

http://www.promitheus.gov.gr/
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τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, 
γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση 
προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.  
 
Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών 
 
Στοιχεία αναθέτουσας αρχής ως άνω.       
                                                                                            

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ 
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ 
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Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

     

    ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
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