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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ  Α.Ε.   

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση της υπηρεσίας με 

τίτλο: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 

ΜΥΛΛΕΡΟΥ 73-77, ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ-ΑΘΗΝΑ» και κωδικό C.P.V.: 90919200-4, προϋπολογισμού 

46.834,51 € πλέον Φ.Π.Α.   (58.074,79 € συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων αναγκών και  

Φ.Π.Α. 24 %),  με τους παρακάτω όρους: 

1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

(Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΜΥΛΛΕΡΟΥ 73-77- ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ 

Πόλη ΑΘΗΝΑ 

Τηλέφωνο 2131320600/650 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@eetaa.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες κ. Αγγελική Σκορδίλη 

  

 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
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Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. 

(Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε.) και ανήκει στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (Υποτομέας Ο.Τ.Α.). 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή επιστημονικής και τεχνικής 

υποστήριξης προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και τους φορείς 

τους, καθώς και σε φορείς του Δημοσίου και του Κοινωνικού Τομέα σε θέματα Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης. 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

     ηλεκτρονική πρόσβαση στην ιστοσελίδα www.eetaa.gr.  

β)  Περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνία κα κ. Αγγελική Σκορδίλη  τηλ. 213 1320600/650. 

2. Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ανοικτή συνοπτική  διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 117 του N. 

4412/16. 

  

Χρηματοδότηση της σύμβασης  

Φορέας χρηματοδότησης είναι η Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε.. Η δαπάνη για τη σύμβαση θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 

: 6498, όπου υπάρχει σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  2021 και θα 

βαρύνει, ως πολυετή δαπάνη και τον προϋπολογισμό του 2022. 

3. Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου Σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο κτήριο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

Α.Ε., της οδού Μυλλέρου 73-77 Αθήνα, ΤΚ 10436,   (CPV :  90919200-4). 

 

Προϋπολογισμός του έργου : Η δαπάνη της υπηρεσίας έχει προϋπολογισθεί για δεκαοκτώ (18) 

μήνες, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Το συνολικό κόστος της σύμβασης ανέρχεται 

στο συνολικό ποσό των 58.074,79 €. 

4. Διαδικασία - Κριτήρια Ανάθεσης   

Η ανάθεση θα γίνει με την διαδικασία του «ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού» και κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  τιμής.  

5. Προθεσμία Διενέργεια Διαγωνισμού  

Η  διαδικασία του διαγωνισμού αρχίζει την 5
η
/04/2021 και ώρα 10:00 π.μ. και ολοκληρώνεται 

την 14η/04/2021 και ώρα 13:00 μ.μ, η οποία είναι και η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής 

των προσφορών. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την 15
η
/04/2021 και ώρα 

13:00 μ.μ 

6. Δικαίωμα Συμμετοχής   

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν : 

1. 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, 
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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. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών  

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς.  

7. Εγγύηση Συμμετοχής   

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες  

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής  

επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο 2% της καθαρής αξίας του προϋπολογισμού, δηλαδή 

936,69 €. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο  

ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην  

ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

8. Δημοσιότητα 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 

4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL) :   www.eetaa.gr.   

 

 

                                                         Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ  Α.Ε. 

                                                     

                                                                           ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ       

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SPYRIDON
SPYRIDON
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21PROC008385993 2021-04-02


