
 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   
Το Ν.Π.Δ.Δ «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» προκηρύσσει ανοικτό 

ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό άνω των ορίων  
 

 
1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ν.Π.Δ.Δ .«Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» 

 Διεύθυνση : Γρ. Μαρασλή1, Κομοτηνή , Τ.Κ.: 69133, Κωδικός NUTS: EL513. 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Μαρία Μερέτη , τηλ. Γραφείων: 2531023175, φαξ : 2531081983, 

 e-mail:pvsdkom@otenet.gr 

2. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩN: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 

«ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» CPV: 90911200-8 Υπηρεσίες 

Καθαρισμού. 

3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων, με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.  

4.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Αντικείμενο του έργου του αναδόχου αποτελεί 

η παροχή προς το Ν.Π. «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» εργασιών 

καθαριότητας όλων των εσωτερικών και εξωτερικών  χώρων των κτιρίων του Νομικού προσώπου. Η 

δαπάνη έχει προϋπολογισθεί σε τριακόσιες πενήντα οχτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα οχτώ ευρώ και 

είκοσι οχτώ λεπτά (358.158,28)€ (χωρίς το Φ.Π.Α.24%).  

5.ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η ισχύς της παρούσας σύμβασης άρχεται από 01/09/2021 και λήγει 

29/07/2022 (11 μήνες, ή από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και μέχρι 

29/07/2022 σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της μελέτης . 

6.ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ:Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που 
θα καλύπτει το 2,00% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού εκτός Φ.Π.Α. (άρθρο 72 Ν. 4412/2016, 
ήτοι των επτά χιλιάδων εκατόν εξήντα τριών ευρώ και δέκα επτά λεπτών (7.163,17). 
7.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι δύνανται να εκτελέσουν την 

εργασία όπως αυτό αποτυπώνεται στην παρ. 2.2.1. της διακήρυξης και τις κείμενες διατάξεις,  

8.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται 

από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., από την ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση http://www.komotini.gr, και από την 

ιστοσελίδα του Ν.Π. www.kemeak.gr. Επίσης περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό 

Τύπο, σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. 

9. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η ημερομηνία αποστολή της διακήρυξης στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 26 Φεβρουαρίου 2021, δημοσίευση του 
διαγωνισμού στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ορίζεται η 09/03/2021, η ημερομηνία έναρξης 
των προσφορών η 10/03/2021 και ώρα 9:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 
ορίζεται η 30/03/2020 και ώρα 13:00 μ.μ., Έντυπη υποβολή στην έδρα του Ν.Π.«Κέντρο Μέριμνας 
και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή της προσφοράς. 

               
 

                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
N.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΚΕ.ΜΕ.Α) 

 
                                                           
 
             «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ» 
           Κομοτηνή 08-03-2021 
           Αριθμ. Πρωτ: 612 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.komotini.gr/
ΑΔΑ: 6831ΟΛΥΓ-Ρ03



10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η ηλεκτρονική και έντυπη 

αποσφράγισης των προσφορών πραγματοποιείται στην έδρα της αναθέτουσας αρχής στις 

05/04/2021 και ώρα 11:00 

11. Ο Α/Α του διαγωνισμού στην βάση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ είναι ο «106238» 

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

      ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
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