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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Περίληψη Διακήρυξης. 
 

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την 

ανάδειξη αναδόχου των υπηρεσιών καθαρισμού χώρων, εγκαταστάσεων και επιφανειών 

των Κρατικών Αερολιμένων ΝΑΞΟΥ, ΠΑΡΟΥ, ΣΚΥΡΟΥ, ΧΙΟΥ για  το χρονικό διάστημα από 01-01-

2021 έως 31-12-2022, με πραγματική ημερομηνία έναρξης από την εγκατάσταση του αναδόχου. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Η παρούσα  προκήρυξη (ανακοίνωση – Περίληψη Διακήρυξης) αφορά τους παρακάτω συστημικούς 

διαγωνισμους: 

 

Αερολιμένας α/α ΕΣΗΔΗΣ 

ΝΑΞΟΣ 100052 

ΠΑΡΟΣ 100057 

ΣΚΥΡΟΣ 100058 

ΧΙΟΣ 100059 

  
Άνευ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. 24% 

Συνολική αξία με 
Φ.Π.Α. 

Συνολική προϋπολογισθείσα αξία ΝΑΞΟΣ, ΠΑΡΟΣ, 
ΣΚΥΡΟΣ, ΧΙΟΣ από 01.01.2021 - 31.12.2022: 

168.581,78 40.459,63 209.041,41 

Ετήσια Προϋπολογισθείσα αξία Νάξου (ΚΑΝΞ): 10.783,92 2.588,14 13.372,06 

Συνολική Προϋπολογισθείσα αξία Νάξου (ΚΑΝΞ): 21.567,84 5.176,28 26.744,12 

Ετήσια Προϋπολογισθείσα αξία Πάρου (ΚΑΠΑ): 26.470,32 6.352,88 32.823,20 

Συνολική Προϋπολογισθείσα αξία Πάρου (ΚΑΠΑ): 52.940,64 12.705,75 65.646,39 

Ετήσια Προϋπολογισθείσα αξία Σκύρου(ΚΑΣΥ): 15.298,21 3.671,57 18.969,78 

Συνολική Προϋπολογισθείσα αξία Σκύρου(ΚΑΣΥ): 30.596,42 7.343,14 37.939,56 

Ετήσια Προϋπολογισθείσα αξία Χίου (ΚΑΧΙΟ): 31.738,44 7.617,23 39.355,67 

Συνολική Προϋπολογισθείσα αξία Χίου (ΚΑΧΙΟ): 63.476,88 15.234,45 78.711,33 

Στα ανωτέρω ποσά συμπεριλαμβάνονται νόμιμες κρατήσεις όπως ισχύουν.  

CPV : 90910000-9 Υπηρεσίες Καθαρισμού 

ΑΛΕ: 2420204001 Έξοδα Υπηρεσιών Καθαριότητας 

Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων ΥΠΑ – Ε.Φ.1039 – 401 - 0000000 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : ΝΑΙ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΟΧΙ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:  
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση αποκλειστικά την χαμηλότερη τιμή.  

Ημερομηνία αποστολής στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε: 28.09.2020 

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στον τοπικό τύπο: 02.10.2020 

 
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 05/10/2020 και ώρα 17:00. 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13/11/2020 και ώρα 17:00. 
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 17/11/2020 και ώρα 11:00. 
Χρονική διάρκεια ισχύος προσφορών: Δώδεκα μήνες από την επομένη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 
Προϋπολογισμός : €209.041,41 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 
Γλώσσα: Ελληνική 
Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ίσο με το 2% της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης χωρίς ΦΠΑ (ανά αερολιμένα). 
Με την υπογραφή της Σύμβασης θα κατατεθεί εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσο με το 5% 
του συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ.  
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:  
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  
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β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
γ) σε 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.  
Τρόπος Πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κάθε μήνα με έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής 
σε βάρος των πιστώσεων ΥΠΑ (Ε.Φ. 1039-401-0000000), επί ΑΛΕ2420204001, βάσει των 
κάτωθι δικαιολογητικών: 
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή, σύμφωνα με το 
άρθρο 219 του Ν. 4412/2016,  
β) Τιμολόγιο του αναδόχου,  
γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας για χρέη προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
και ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ (όπου είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένο το προσωπικό του από τα οποία να 
αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει καμία οφειλή από φόρους μισθωτών υπηρεσιών ή εισφορές σε 
ασφάλιστρα εργαζομένων αντιστοίχως, προσκομίζοντας και ονομαστική κατάσταση του 
απασχολούμενου προσωπικού) 
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
Σημείωση : Κάθε μήνας θα πληρώνεται για τις ημέρες του (28 ή 29 ή 30 ή 31). 
Οι εργασίες καθαρισμού υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις πλέον ποσοστού (8%) επί του 
καθαρού ποσού απαλλαγμένου κρατήσεων για φόρο εισοδήματος (άρθρο 24 του Ν. 2198/94 ΦΕΚ 
43/Α/22-3-1994).  
Το τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται μέσα από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής 
(ΥΠΑ) στις διευθύνσεις www.ypa.gr ή www.hcaa.gr , στο πεδίο «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ» όπου 
δημοσιεύονται και τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις  που αφορούν τη Διακήρυξη μέχρι 
την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (στο πεδίο «Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί»,  ενώ δημοσιεύεται και στην 
ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ http://diavgeia.gov.gr.                            
Πληροφορίες θα δίνονται από την Διεύθυνση Οικονομικού και Εφοδιασμού, Τμήμα 
Προμηθειών, καθημερινά και ώρα 09.00-14.00, τηλ. 210 8916163 (Αντώνης Φραγκιαδάκης). 
 
 

  Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ  

 

 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΟΡΤΑΡΙΑ 

 

    

Ο Συντάκτης  Η Π/Δ11/Ε 

 

   

     

Α. Φραγκιαδάκης. Ε. Παπαμήτσου.  

 

   

 

http://www.ypa.gr/
http://www.hcaa.gr/
http://diavgeia.gov.gr/
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