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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ προκηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της 
υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΥΔΡΑΣ» προϋπολογισμού 240.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)που θα 
διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις τουΝ.4412/2016και των Τευχών Δημοπράτησης. Το 
αντικείμενο εργασίας (παροχής υπηρεσίας) του Αναδόχου περιλαμβάνει υπηρεσίες 
καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων στον Δήμο Ύδρας. Η υπηρεσία θα χρηματοδοτηθεί από 
Ίδιους Πόρους του Δήμου Ύδρας.

2. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), 
στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Επίσης παρέχεται ελεύθερη, 
πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (Συγγραφή 
Υποχρεώσεων και λοιπά τεύχη) του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Ύδρας: http://ydra.gov.gr

3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης  
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο 
σύστημα ορίζεται η 12-01-2017 ημέρα Πέμπτη. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
ορίζεται η 20-01-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

4. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται 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 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 καιδ) 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 (άρθρο 25 παρ.1 Ν.4412/16).

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ - Διαδικτυακή πύλη - 
www.promitheus.gov.gr).

6. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα κατατίθεται από τον κάθε διαγωνιζόμενο 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα καλύπτει ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, ήτοι ποσού τριών χιλιάδων 
οκτακοσίων εβδομήντα Ευρώ (3.870,00 €).

7. Η συνολική προθεσμία παροχής των υπηρεσιών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει 
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Ύδρας.
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