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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Ο Δήμαρχος Ύδρας 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 

ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 

2019-2020», προϋπολογισμού  192.879,95 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ύδρας 

Διεύθυνση: Ύδρα, ΤΚ 18040 

Τηλ.: 2298320200, Fax: 22980 53 482, E-mail: ydra@ydra.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.ydra.gov.gr 

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η 

ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),  η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Τα έγγραφα του διαγωνισμού θα είναι 

αναρτημένα και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Ύδρας www.ydra.gov.gr. 

 

3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: [Κωδικός CPV: 90611000-3] Το αντικείμενο 

εργασίας (παροχής υπηρεσίας) του Αναδόχου περιλαμβάνει υπηρεσίες καθαριότητας 

κοινόχρηστων χώρων στον Δήμο Ύδρας. Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν: 

 Χειρωνακτικός καθαρισμός δημοτικών κοινόχρηστων χώρων, πλατειών και οδών, 

καθώς και περισυλλογή διασκορπισμένων απορριμμάτων. Ο καθαρισμός θα γίνεται 

από τους εργάτες καθαριότητας με τη χρήση ατομικών μέσων (σκούπες, κλπ.). 
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 Περισυλλογή απορριμμάτων, τα οποία βρίσκονται τοποθετημένα σε ειδικούς 

κάδους συλλογής ή βρίσκονται σε σακούλες που έχουν τοποθετηθεί στην άκρη της 

οδού, με χρησιμοποίηση όνων. Η αποκομιδή θα γίνεται με τη χρήση όνων, καθώς 

και του ανάλογου προσωπικού (εργάτες καθαριότητας).. 

 

4. Διάρκεια σύμβασης: Oχτώ μισή  (8,5)  μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

5. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 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, 

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 Προσαρτ. 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. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

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

προσφοράς  

 

6. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

 

7. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν.4412/2016, την 22/7/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00πμ. Η ημέρα λήξης 

παραλαβής προσφορών είναι η 17/07/2019, ημέρα Τετάρτη και η ώρα λήξης 15:00. 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της ως άνω περιγραφόμενης υπηρεσίας. Δεν 

επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική 

Γλώσσα. 

 

8. Χρόνος ισχύος προσφορών:  Εννέα (9) μήνες 
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9. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 20.6277.0001 του προϋπολογισμού 

ετών 2019 και 2020 του Δήμου Ύδρας 

 

10. Προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να 

του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί 

ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της 

νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 

προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 

αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα άρθρα 345 επ. του Ν. 4412/2016 και το ΠΔ 39/2017. 

 

11. Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς 

(προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.860,00 

ευρώ (τρεις χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ευρώ). 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, ήτοι μέχρι 17/5/2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.  

 

Ο Δήμαρχος Ύδρας 

 

 

 

Γεώργιος Κουκουδάκης 
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