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 Σας διαβιβάζουµε περίληψη ∆ιακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού  διαγωνισµού µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, 
προσδιοριζόµενη αποκλειστικά βάσει της τιµής, για την παροχή υπηρεσιών καθαρισµού 
δεξαµενών πετρελαίου Η/Ζ και αποκοµιδής πετρελαϊκών απορριµµάτων, εγκαταστάσεων 
ΥΠΑ. 

Παρακαλούµε να την γνωστοποιήσετε στα ενδιαφερόµενα µέλη σας. 
 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:                                             
-Μία (1) περίληψη ∆ιακήρυξης                            
              
ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ:    
∆11/Ε (2)                                                    

 

 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

καα 

 

 

 

 

Με εντολή ∆ιοικητού 
H  Αν. Προϊστάµενη  ∆/νσης 
Οικονοµικού-Εφοδιασµού 

Χ.ΧΟΡΤΑΡΙΑ 
 
 

 



 

                                                                                                Α�Α: ΩΦΒ�465ΧΘΞ-Μ6Ι           

ΠΕΡΙΛΗΨΗ �ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό �ιαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά µε βάση µόνο την τιµή σε ευρώ, για την παροχή 

υπηρεσιών καθαρισµού δεξαµενών πετρελαίου Η/Ζ και αποκοµιδής πετρελαϊκών απορριµµάτων, 

εγκαταστάσεων ΥΠΑ. O διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών �ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ�ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, όπου οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις 

προσφορές τους,   

Η παρούσα  προκήρυξη αφορά τον µε α/α 68472  συστηµικό διαγωνισµό. 

CPV: 90913000-0 Υπηρεσίες καθαρισµού βυτίων και δεξαµενών 

Συνολικός Προϋπολογισµός: 130.200,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 

Γίνονται δεκτές προσφορές µόνο για το σύνολο των  δεξαµενών των εγκαταστάσεων σε όλη την ελληνική 

επικράτεια. Η ισχύς των προσφορών ορίζεται σε 180 ηµέρες. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές. 

Ηµεροµηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών  14-01-2019  και ώρα 00:00 

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών  21-01-2019               και ώρα 17:00 

Ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών  25-01-2019 

Χρηµατοδότηση : Τακτικός Προϋπολογισµός ΥΠΑ, ΚΑΕ 0875, Έτους 2018. 
Τόπος παράδοσης: �εξαµενές πετρελαίου Η/Ζ, εγκαταστάσεων 19 περιφερειακών αερολιµένων της 
ελληνικής επικράτειας, του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής (ΚΕΠ) στο Ελληνικό Αττικής, και 26 Ραντάρ – 
ραδιοβοηθηµάτων – τηλεπικοινωνιακών σταθµών ανά την ελληνική επικράτεια. Συνολικού όγκου 316 
κυβικών µέτρων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτηµα Ε΄ παράγραφοι 3, 5 και 6 των τεχνικών 
προδιαγραφών 
Χρόνος παράδοσης: Άρχεται από ηµεροµηνίας υπογραφής της σύµβασης και θα ολοκληρωθεί για όλες τις 
εγκαταστάσεις (και όπου απαιτείται), κατά τη διάρκεια ενός (1) έτους. 
Γλώσσα : Ελληνική 
�ικαιούµενοι συµµετοχής : 
  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 
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ�Σ, 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.    
   Το πλήρες τεύχος της �ιακήρυξης 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 �ιακήρυξη µέχρι την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
�ιαγωνισµού ,στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.�Η.Σ (στο πεδίο «Ηλεκτρονικοί 
�ιαγωνισµοί» -α/α 68472), στη διαδικτυακή πύλη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου �ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΚΗΜ�ΗΣ). ενώ δηµοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της �ΙΑΥΓΕΙΑΣ http://diavgeia.gov.gr                             
 
                                                                                                                Η Αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ �/ΝΣΗΣ 
                                                                                                               ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΕΦΟ�ΙΑΣΜΟΥ 

                                                                                                                            
Χ. ΧΟΡΤΑΡΙΑ 

 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

καα 

 


