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Αθήνα, 24/07/2020 
Αρ. Πρωτ.: 10374 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το διακριτικό τίτλο «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ. Α.Ε.», προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη τιμή, για τον «ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – 

ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.” στην ΑΘΗΝΑ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ» με δικαίωμα προαίρεσης για επέκταση της σύμβασης 

με τους ίδιους όρους της αρχικής, για διάστημα επιπλέον τριών (3) μηνών, 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης  60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι συνολικού ποσού 74.400,00 € 

(συμπεριλαμβάνεται το δικαίωμα προαίρεσης). 

Αναλυτικά ο Προϋπολογισμός Μελέτης έχει ως εξής: 

Περιγραφή Διάρκεια Δαπάνη/ μήνα Σύνολο 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ – 

ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»  

στην ΑΘΗΝΑ, ΓΙΑ 

ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ 

(12) ΜΗΝΩΝ 

12 ΜHΝΕΣ 4.000,00€ 48.000,00€ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΡΕΙΣ (3) 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΗΝΕΣ 

3 ΜΗΝΕΣ 4.000,00 12.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ: 60.000,00€ 

ΦΠΑ (24%): 14.400,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 74.400,00€ 

 

1.  Η σχετική δαπάνη αφορά πολυετή σύμβαση και θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του 

Τακτικού Προϋπολογισμού (ΕΓΛ 6400), ως εξής: 

- Οικονομικό έτος 2020: 12.000,00€ πλέον ΦΠΑ  

- Οικονομικό έτος 2021: 36.000,00€ πλέον ΦΠΑ 

ΑΔΑ: ΩΑ9ΧΟΞΧΔ-Ε1Γ
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2.  Tα στοιχεία υποχρεώσεων του αναδόχου αναφέρονται αναλυτικά στο Τεύχος Περιγραφής 

Υποχρεώσεων. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) 

3.  Προθεσμίες της σύμβασης: Η συνολική προθεσμία για την παροχή υπηρεσιών τακτικού 

καθαρισμού του αντικειμένου της αρχικής σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα μήνες (12)  από την 

υπογραφή της.  

Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα υποβληθούν στο Πρωτόκολλο της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» 

(Φαβιέρου 30, Ισόγειο, ΤΚ 10438 – τηλ.: 210-5272485) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους 

την  04.08.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ., οπότε και θα πραγματοποιηθεί η 

αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε 

ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.ktyp.gr).  

Ο προσφέρων, με δική του ευθύνη, μπορεί να ενημερώνει με τα στοιχεία του (π.χ. επωνυμία, 

διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, e-mail κτλ.) την αναθέτουσα αρχή 

(georgiouv@ktyp.gr), προκειμένου να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε περίπτωση τυχόν 

διευκρινιστικών ερωτημάτων.  

 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς συμπληρωματικές 

πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται από την αναθέτουσα 

αρχή το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

 

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσμίας δεν 

εξετάζονται.  

 

 

 

         Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

              ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ  

ΑΔΑ: ΩΑ9ΧΟΞΧΔ-Ε1Γ
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