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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “κάτω των ορίων” για την παροχή “ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. & ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ”, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
προαίρεσης) ανέρχεται στο ποσό των 62.096,78€ πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 14.903,22€, ήτοι η 
συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 77.000,00€.  

Η εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης που συνίσταται σε παράταση της διάρκειας της 
σύμβασης για 10 επιπλέον μήνες, ανέρχεται στο ποσό των 28.225,81€ πλέον ΦΠΑ 24% ύψους 
6.774,19€, ήτοι σύνολο δαπάνης 35.000,00€. 

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, είναι «κάτω των ορίων» και εμπίπτει στις 
διατάξεις του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως 
άνω συστήματος (αρ. 108415) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Κυριακή 
18.04.2021 και ώρα 22:00. 

Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο 
διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού 
προ Φ.Π.Α. και προ δικαιωμάτων προαίρεσης, ήτοι 677,00 Ευρώ. 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, στην οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα των 
συμμετεχόντων οικονομικών φορέων. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αρχή, καθημερινά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2132124700, e-mail: eaadhsy@eaadhsy.gr. 
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Μαρία Στυλιανίδη 
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