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Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3429/2005 ’’Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)’’ (ΦΕΚ Α’ 
314/27.12.2005). 

2. Το Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών και το Ν. 3016/2002 περί εταιρικής 
διακυβέρνησης. 

3. Το  Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) και το Π.Δ. 118/2007. 

4. Το άρθρο 83 του Ν.2362/1995, όπως έχει αναπροσαρμοστεί και ισχύει, περί 
δημοσίου λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 

5. Το άρθρο 68 του Ν.3863/2010 «νέο ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικά, εργασιακά, 
επενδύσεις ΦΚΑ, ρύθμιση οφειλών κλπ» 

6. Τη με αριθμό 35130/739/09.08.2010 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών περί αναπροσαρμογής των ποσών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 
που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων 
(ΦΕΚ1291/Β/11.08.2010) 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4199/2013 περί συγχώνευσης των εταιρειών 
«Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.», «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και «Ο.Σ.Κ. Α.Ε.», που 
δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Α’ 216/11.10.2013. 

8. Τη με αριθμό Δ16γ/05/483/Γ/11.11.2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των 
Υπουργών Οικονομικών – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Υγείας – Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων – Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
περί Διαπιστωτικής Πράξης Συγχώνευσης των εταιρειών «Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.», 
«ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και «Ο.Σ.Κ. Α.Ε.» με σύσταση νέας εταιρείας με την 
επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» και έγκρισης του καταστατικού της (Φ.Ε.Κ. 
Β’ 2856/11.11.2013) και Γ.Ε.ΜΗ. 127989001000/22.11.2013 (Φ.Ε.Κ. Α.Ε. – Ε.Π.Ε. & 
Γ.Ε.ΜΗ. 8363/27.11.2013). 

9. Τη με αριθ. Δ16γ/06/549/Γ/19.12.2013, Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών – 
Παιδείας και Θρησκευμάτων – Υγείας – Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – 
Δικαιοσύνης,Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την οποία ορίζεται 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Ηρακλής Κ. Δρούλιας, (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 
647/30.12.2013). 

10. Τη με αριθ. 1η/20.12.2013 Απόφαση του Δ.Σ. της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. με 
την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ως έχει 
σήμερα. 

 
 

                  
                                        Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για το έργο «Τακτικός καθαρισμός 

των γραφείων της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. καθώς και των αποθηκών αυτής για  

χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
50.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.   
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Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» οικονομικού έτους 2014. 
 
Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα υποβληθούν στο Πρωτόκολλο της 
«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» (Φαβιέρου 30, ισόγειο, ΤΚ 10438 – τηλ. 
2105272486) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους την Τρίτη 29 Ιουλίου  
και ώρα 10.00 π.μ. και προς αποφυγή ανοίγματος του φακέλου να φέρει την 

ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ - για τον διαγωνισμό της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 

για τον τακτικό καθαρισμό των γραφείων της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 
καθώς και των αποθηκών αυτής για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων 

(24) μηνών». 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές 
πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται το 
αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν την εκπνοή της ως άνω προθεσμίας. 
Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω 
προθεσμίας δεν εξετάζονται. 
Η επιτροπή με ευθύνη του Προέδρου οφείλει να συντάξει πρακτικό αξιολόγησης των 
προσφορών και να παραδώσει την εισήγηση για ανάθεση του έργου στην 
Προϊστάμενη αρχή, το αργότερο σε επτά (7) ημέρες. 

 
 

                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 
 

                                                            ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΟΥΛΙΑΣ 
 
 

 
Εσωτερική διανομή: Τμήμα Διοικητικής & Ι.Τ. Υποστήριξης – Ανθρώπινου Δυναμικού 


