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Ανακοίνυση (Πποκήπςξη) Διενέπγειαρ Διαγυνισμού Δ.14/21 

 
1. α. Αλαζέηνπζα Αξρή: Μνίξα Γεληθνύ Δπηηειείνπ Αεξνπνξίαο (Μ.ΓΔΑ). 

 
            β. Μνλάδα πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκό: Μ.ΓΔΑ [Λεσθόξνο 
Μεζνγείσλ 227-231 (Δληόο ηξαηνπέδνπ Παπάγνπ)], ηει. 2106592834-36. 

                           
2. Γηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ: Αλνηθηή δηαδηθαζία 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ  κέζσ  ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο 
Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) κε ζθνπό ηε ζύλαςε ζύκβαζεο 
ζύκθσλα  κε  ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16, όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 
                        

3. α. Αληηθείκελν  ηνπ  δηαγσληζκνύ: Καζαξηζκόο ρώξσλ – παινπηλάθσλ 
ΓΔΑ - Μ.ΓΔΑ - ΤΠΔΠΑ - ΟΛΚΑ - Τπεξεζηώλ ηξαηνπέδνπ νύηζνπ - Αεξνλνκίαο 
- ΤΠΗΓ θαη θαζαξηζκόο ζθεπώλ Λέζρεο Αμησκαηηθώλ ΓΔΑ θαη Λέζρεο κεληηώλ 
Μ.ΓΔΑ. 

 
 β. πλνιηθή πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε : 100.000,00€ άλεπ ΦΠΑ ή 

124.000,00€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη ησλ πξνβιεπόκελσλ θξαηήζεσλ. 
 

γ. Δίδνο  ζύκβαζεο – Γηάξθεηα: Έλαξμε παξερόκελσλ ππεξεζηώλ 
ηξεηο (3) εκέξεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη κέρξη ηελ αλάισζε ηεο 
ζπλνιηθήο εθηηκώκελεο αμίαο ηνπ δηαγσληζκνύ (100.000,00€ άλεπ ΦΠΑ), βάζεη 
ηνπ κεληαίνπ θαηαθπξσζέληνο ηηκήκαηνο ηνπ αλαδόρνπ θαη ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ 
εκεξήζηνπ ηηκήκαηνο (σο πξνθύπηεη κε αλαγσγή 1 κήλαο = 30 εκέξεο), ή κέρξη ηε 
ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ηδίνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ ΓΔΑ/Γ6 κέζσ ηεο 
ΤΠ/ΠΑ, όπνην παξέιζεη πξώην. 

 
4. α. Γηεύζπλζε  γηα  ηελ  παξνρή  πιεξνθνξηώλ ηηο εξγάζηκεο  εκέξεο  

θαη  ώξεο  από 08:00 – 14:00 :  Βιέπε ζεκείν έλα (1β). 
 

β. Ηιεθηξνληθή πξόζβαζε :  www.promitheus.gov.gr.  θαη www.haf.gr. 
 

  γ. Κσδηθόο δηαγσληζκνύ ζην ΔΗΓΗ : 142363 
  

5. α. Έλαξμε  πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ: 4 Νοεμβπίος 
2021, εκέξα Πέμπτη θαη ώξα 07:00 πμ.  
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β. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ: 16 
Νοεμβπίος 2021,  εκέξα Σπίτη θαη ώξα 15:00 κκ. Μεηά  ηελ  παξέιεπζε  ηεο  
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο  θαη  ώξαο,  δελ  ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο 
πξνζθνξάο ζην ύζηεκα. 

 
γ. Ηκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ: 17 Νοεμβπίος 2021, 

εκέξα Σετάπτη θαη ώξα 9:00 πκ.  
 
δ. Γιώζζα :  Διιεληθή 
 
ε. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο :  Γελ ζα ιεθζνύλ ππόςε. 
 

6. Σόπνο παξνρήο ππεξεζηώλ:  Υώξνη εληόο ηνπ ηξαηνπέδνπ Παπάγνπ 
(ΓΔΑ - Μ.ΓΔΑ - ΤΠΔΠΑ - ΟΛΚΑ), ηνπ ηξαηόπεδν νύηζνπ (νη Τπεξεζίεο ηνπ 
ηξαηνπέδνπ νύηζνπ) θαη ηνπ ηξαηνπέδνπ Βύξσλα (Αεξνλνκία - ΤΠΗΓ). 

 
7. Πιεξσκή:  Η πιεξσκή ζα γίλεηαη αλά κήλα, κε ηελ εμόθιεζε ηνπ 100% 

ηεο κεληαίαο ζπκβαηηθήο αμίαο  κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εξγαζηώλ 
θαζαξηόηεηαο θαη ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζηελ νηθεία δηαθήξπμε. 

 
8. Υξόλνο  ηζρύνο  πξνζθνξώλ :   Σξηαθόζηεο (300) εκέξεο από ηελ 

επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ζην ζύζηεκα,  κε 
δηθαίσκα παξάηαζεο από ηελ Τπεξεζία. 

 
9. Κξηηήξην αλάζεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ: Η πιένλ ζπκθέξνπζα από 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηεο ηηκήο (δειαδή ην ρακειόηεξν ζπλνιηθά 
κεληαίν ηίκεκα). 

 
10. Ηκεξνκελία απνζηνιήο ηεο αλαθνίλσζεο (πξνθήξπμε) : 

 
 ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ «ΚΗΜΓΗ» : 2 Ννεκβξίνπ 2021. 
 
 ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γηαύγεηα» : 2 Ννεκβξίνπ 2021. 
 

11. Ηκεξνκελία  αλάξηεζεο  ηεο δηαθήξπμεο : 
 

▬   ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ «ΚΗΜΓΗ» : 3 Ννεκβξίνπ 2021. 
 

▬   ζηε δηαδηθηπαθή  πύιε  ηνπ  ΔΗΓΗ : 3 Ννεκβξίνπ 2021. 
 

12. Αηηήκαηα – εξσηήκαηα επί ηνπ δηαγσληζκνύ ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθά 
ειεθηξνληθά κέζσ εθαξκνγήο πνπ παξέρεηαη από ην δηθηπαθό ηόπν ηνπ 
δηαγσληζκνύ ζηε Γηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr, ηνπ ΔΗΓΗ. Σα ελ 
ιόγσ αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ – δηεπθξηλίζεσλ  
ππνβάιινληαη από εγγεγξακκέλνπο ζην ζύζηεκα νηθνλνκηθνύο θνξείο, δειαδή 
απηνύο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (όλνκα 
ρξήζηε θαη θσδηθό πξόζβαζεο) το απγότεπο έξι (6) ημέπερ ππιν την 
καταληκτική ημεπομηνία ςποβολήρ πποσυοπών και απαπαίτητα το 
ηλεκτπονικό απσείο με το κείμενο τυν επυτημάτυν θα ππέπει να είναι 
τηυιακά ςπογεγπαμμένο. Σα αηηήκαηα/εξσηήκαηα πξαγκαηνπνηνύληαη 
απνθιεηζηηθά ζηελ ειιεληθή γιώζζα, εληόο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο θαη  ζα 
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απεπζύλνληαη ζηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό ή ζηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή. Δξσηήκαηα πνπ ζα έρνπλ ππνβιεζεί κε ηξόπν άιιν από ηνλ σο άλσ 
πξνδηαγεγξακκέλν, δελ ζα απαληώληαη. 

 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 

Αληηζκήλαξρνο (Ι) Βαζίιεηνο Κνηζώλαο 
Γηνηθεηήο 

 
Αξρηζκελίαο (ΤΣΑ) Αθξνδίηε Μαθξή 
    Γξαθείν Π/Τ - πκβάζεσλ 

 

 
 
 

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα         
Μ.ΓΔΑ/Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ 
 
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 
ΓΔΑ/Γ6 
ΟΛΚΑ 
ΤΠΔΠΑ 
ΔΛΓΑ/Α (Γξ.ηξαηνπεδάξρε ΟΤΣΟΤ)  
ΤΠΗΓ 
ΑΔΡΟΝΟΜΙΑ 
Μ.ΓΔΑ/ΤΠΑΠ-ΠΡ-ΟΙΚ 
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