
  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ XANIΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 
Ταχ. Δ/νση       : Πολεμιστών 1941 
Ταχ. Κωδ.         : 73400 
Τηλ                     :28223-40215 
Fax                     : 2822022121 

 
 
 
  
 
 

Κίσσαμος, 14/3/2019 
Αρ.Πρωτ.:  2372 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ» 

Ο Δήμαρχος Κισσάμου 

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την υπηρεσία «Εσωτερικός και 

εξωτερικός καθαρισμός κτιρίων Δήμου Κισσάμου» προϋπολογισμού  

36.970,76 ευρώ με το Φ.Π.Α.,  με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 

Οδός: Πολεμιστών 1941, Κίσσαμος Χανίων 

Ταχ.Κωδ.: 73400 

Τηλ.: 28223-40215 

Telefax: 28220-22121 

E-mail: dkisamou@gmail.com 

Ιστοσελίδα: www.kissamos.gr 

Κωδικός NUTS: EL 434 

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης υπάρχει στην ιστοσελίδα του Δήμου Κισσάμου στη διεύθυνση: 

www.kissamos.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των 

εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και 

φροντίδα τους. 

 

19PROC004614450 2019-03-14

ΑΔΑ: 6ΣΥ0ΩΕΖ-9ΦΣ



  

3. Κωδικός CPV: 90910000-9 «Υπηρεσίες Καθαρισμού» 

 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της 

υπηρεσίας: EL 434 

 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: «Εσωτερικός και εξωτερικός 

καθαρισμός κτιρίων Δήμου Κισσάμου» 

 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι ο εσωτερικός και εξωτερικός καθαρισμός των 

κτιρίων του Δήμου Κισσάμου και συγκεκριμένα του κτιρίου του Δημαρχείου 

Κισσάμου, του Παιδικού Σταθμού Κισσάμου, του Παιδικού Σταθμού Πλατάνου και 

του Παιδικού Σταθμού Γραμβούσας, συνολικής επιφάνειας 2.729,50 τ.μ.               

Η εργασία περιλαμβάνει τον καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων των 

υπηρεσιών του Δήμου Κισσάμου εσωτερικά – εξωτερικά και συγκεκριμένα: 

 Ο εσωτερικός καθαρισμός των κτιρίων του Δημαρχείου Κισσάμου καθώς και 

των Παιδικών Σταθμών Κισσάμου, Γραμβούσας και Πλατάνου, συνολικής επιφάνειας 

2.729,50 τ.μ., για το χρονικό διάστημα από 1/4/2019 έως 31/7/2019 (4 μήνες) 

 Ο εξωτερικός καθαρισμός των εν λόγω κτιρίων με μηχανικά μέσα 

(Δημαρχείου Κισσάμου, Παιδικών Σταθμών Κισσάμου, Γραμβούσας και Πλατάνου, 

για το χρονικό διάστημα από 1/5/2019 έως 31/7/2019 (3 μήνες). 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 29.815,13 € και 

επιπλέον Φ.Π.Α. 7.155,63 €, δηλαδή σύνολο 36.970,76 €  

 

Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο της υπηρεσίας. 

 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται 

 

7. Χρόνος υλοποίησης της Υπηρεσίας:  

 Ο Εσωτερικός καθαρισμός κτιρίων αφορά στη χρονική περίοδο από 1/4/2019 

έως 31/7/2019 (4 μήνες) 

 Ο Εξωτερικός καθαρισμός κτιρίων αφορά στη χρονική περίοδο από 1/5/2019 

έως 31/7/2019 (3 μήνες) 

 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 

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, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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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. Θα πρέπει όμως οι ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν 

συγκεκριμένη οικονομικής μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 

μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

 

9. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

 

10. Παραλαβή προσφορών:  

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 της 

υπ’ αρ. 2371/14-3-2019 διακήρυξης του Δήμου Κισσάμου (ΑΔΑΜ: 

19PROC004612642 2019-03-14) είτε: (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με 

κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. 

Οι προσφορές μπορεί επίσης να κατατίθενται απευθείας στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού και από ώρα 11:30 

π.μ. έως 12:00 μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) από τον ίδιο τον 

διαγωνιζόμενο, χωρίς να πρωτοκολλούνται.  

Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, ο 

αντιπρόσωπος θα πρέπει να φέρει μαζί του συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή 

έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του 

εκπροσωπούμενου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή. 

 

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δε γίνονται δεκτές. 
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 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Κισσάμου, ταχ. Διεύθυνση 

Πολεμιστών 1941, Κίσσαμος Χανίων, Τ.Κ.: 73400, την Τρίτη 26 Μαρτίου 

2019, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων. 

 Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 11:30 π.μ. και ώρα λήξης υποβολής 

των προσφορών η 12:00 μ.μ. 

 Γλώσσα υποβολής των προσφορών είναι η ελληνική. 

    

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Τρεις (3) μήνες από την επομένη διενέργειας 

του διαγωνισμού 

 

12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

 

13. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 10-6274.001 του 

προϋπολογισμού του Δήμου Κισσάμου έτους 2019 κατά το ποσό των τριάντα έξι 

χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ & εβδομήντα έξι λεπτών (36.970,76 €) και 

θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Κισσάμου. Σχετική η 

υπ’ αριθ. 180/14-3-2019 Απόφαση του Δημάρχου Κισσάμου (ΑΔΑΜ: 

19REQ004609949 2019-03-14 & ΑΔΑ: 6ΖΔΤΩΕΖ-ΘΥΛ).  

 

14. Ενστάσεις:  Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η 

προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά 

της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του 

χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της 

προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της 

υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή 

αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής 

αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 

4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της 

ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση της 

ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 

σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.   

Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της 

ένστασης.  
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Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 

ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται. Το παράβολο αυτό 

αποτελεί δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή.  

 

 

15. Δημοσιεύσεις:  

  

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο και συγκεκριμένα 

στην εφημερίδα «Νέοι Ορίζοντες» 

 

Περίληψη της διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 

του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτάται 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.kissamos.gr 

 

 

       Ο Δήμαρχος Κισσάμου 

 

 

                                                                          Σταθάκης Θεόδωρος 

 

 

 

   

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από THEODOROS
STATHAKIS
Ημερομηνία: 2019.03.14 14:34:52 EET
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