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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΠΗΡΕΙΑ: 

«ΚΑΘΑΡΙΜΟ 2018-2019 ΜΤΡΣΙΔΙΩΝ» 

 
Ο Ππόεδπορ ηηρ Επιηποπήρ Εγσωπίος Πεπιοςζίαρ Κςθήπων και Ανηικςθήπων 

πξνθεξύζζεη ζπλνπηηθό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην 

θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (σαμηλόηεπη ηιμή) γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ εθηέιεζεο 

ηεο ππεξεζίαο: «Καζαξηζκόο 2018-2019 Μπξηηδίσλ» 
πξνϋπνινγηζκνύ  52.997,60   εςπώ κε ην Φ.Π.Α. 

 

1. Αναθέηοςζα Απσή - ηοισεία επικοινωνίαρ: 

Αλαζέηνπζα αξρή: Επηηξνπή Εγρσξίνπ Πεξηνπζίαο Κπζήξσλ θαη Αληηθπζήξσλ 

Είδνο αλαζέηνπζαο αξρήο: ΝΠΔΔ 

Δηεύζπλζε          : Χώξα Κπζήξσλ 

Ταρ.Κσδ.            :  80100 

Τει.                   :  27360.31338 

Telefax               :  27360.31338 

E-mail                :  eepka@otenet.gr 

Ιζηνζειίδα          :  www.eghorios.gr 

 

2. Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα: Προζθέρεηαι ελεύθερη, πλήρης, άμεζη και δωρεάν 

ηλεκηρονική πρόζβαζη ζηα έγγραθα ηης ζύμβαζης ζηην ιζηοζελίδα ηης Επιηροπής 

Εγτωρίοσ Περιοσζίας Κσθήρων και Ανηικσθήρων: http://www.eghorios.gr  και ζηο 

ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 18PROC003968399 2018-11-07) . 

 

3. Κωδικόρ CPV:     90910000-9 . 

 

4. Πεπιγπαθή ηηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ:  Ο δηαγσληζκόο αθνξά ηελ παξνρή 

ππεξεζίαο: «ΚΑΘΑΡΙΜΟ 2018-2019 ΜΤΡΣΙΔΙΩΝ», πνπ βξίζθεηαη ζηα 

Μπξηίδηα Κπζήξσλ,  ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε (Δηαθήξπμε, 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηηκνιόγην θ.ι.π. ηεο κε αξηζκό 109/2018 ζρεηηθήο κειέηεο). 

 

6. Εναλλακηικέρ πποζθοπέρ:      Δελ γίλνληαη δεθηέο 



  

 

7. Υπόνορ εκηέλεζηρ :   12 κήλεο . 

 

8. Δικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ:  

Φπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, ή ελώζεηο απηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε ππεξεζίεο 

θαζαξηζκνύ. 

 

9. Τποδιαίπεζη ζε ημήμαηα:  

Δε γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 

 

10. Ειδικοί όποι εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ:   Δελ ππάξρνπλ . 

 

11. Παπαλαβή πποζθοπών: Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο 

ησλ πξνζθνξώλ ζηνλ δηαγσληζκό, νξίδεηαη ε 19η Νοεμβπίος 2018 εκέξα 

Δεςηέπα. Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 12:00 κεζεκβξηλή. Ο 

δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ζηα Γξαθεία ηεο Επηηξνπήο Εγρσξίνπ Πεξηνπζίαο 

Κπζήξσλ θαη Αληηθπζήξσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. Μεηά ηε 

ιήμε ηεο παξαιαβήο πξνζθνξώλ ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο, ελώπηνλ 

ηεο Επηηξνπήο δηαγσληζκνύ. 

 

12. Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών:       12 κήλεο . 

 

13. Γλώζζα ζύνηαξηρ πποζθοπών:   Ειιεληθή . 

 

14. Υπημαηοδόηηζη: Η παξνύζα ζύκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη από ιδίοςρ πόποςρ 

θαη βαξύλεη ηνλ θσδηθό : 02.20.6277.02.01   ηνπ ηξέρνληνο πξνϋπνινγηζκνύ ηεο 

Επηηξνπήο,  (ππ’ αξηζ. 534/2018 απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Επηηξνπήο Εγρσξίνπ 

Πεξηνπζίαο Κπζήξσλ θαη Αληηθπζήξσλ γηα ηελ αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο θαη ηε 

δηάζεζε ηεο πίζησζεο) θαη ηελ ύπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνύ, θαζώο θαη ζπλδξνκή ησλ 

πξνϋπνζέζεσλ ηεο παξ 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΔ 80/2016 θαη ηηο δεζκεύζεηο ζην 

νηθείν Μεηξών Δεζκεύζεσλ ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο κε α/α : 77. 

 

15. Ενζηάζειρ: Σε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε 

πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

πξνζβαιιόκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξόκελν νηθνλνκηθό θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε 

έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ 

από ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ. Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη 

ελώπηνλ ηεο Επηηξνπήο Εγρσξίνπ Πεξηνπζίαο. Γηα ην παξαδεθηό ηεο άζθεζεο 

έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβόινπ ππέξ 



  

ηνπ Δεκνζίνπ πνζνύ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηό (1%) επί ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο 

ζύκβαζεο.  

 

16. Δημοζιεύζειρ: Τν ζπλνιηθό θείκελν ηεο δηαθήξπμεο αλαξηάηαη ζην ΚΗΜΔΗΣ 

(ΑΔΑΜ: 18PROC003968399)  (www.promitheus.gov.gr) θαη ζην site ηεο Επηηξνπήο 

Εγρσξίνπ Πεξηνπζίαο Κπζήξσλ θαη Αληηθπζήξσλ :  www.eghorios.gr  . 

 

 

 

 

      Ο Πρόεδρος 

 

 

 

                                                             ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΟΜΗΝΟ 
 
 

 

       

http://www.eghorios.gr/

