
  

                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                     Ηράκλειο Αττ.  30/11/2022 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                         Αρ. πρωτ.: οικ. 24837 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ     

Τηλ.: 2132000283-282                                                                                                                                                                                                                

e-mail: promithies@iraklio.gr 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

 

Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού Αθλητικών 

Εγκαταστάσεων του Δήμου Ηρακλείου, διάρκειας εκατόν εξήντα (160) εβδομάδων και με  

CPV 90911200-8 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Οδός: Στ. Καραγιώργη 2 

Ταχ. Κωδ.: 141.21 

Τηλ.: 2132000283-282 

E-mail: promithies@iraklio.gr 

Ιστοσελίδα: www.iraklio.gr  

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου 

www.iraklio.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα 

Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

  

3.  Κωδικός CPV: 90911200-8 - Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων. 

 

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Ανοιχτή ηλεκτρονική άνω των ορίων, η σύμβαση  θα ανατεθεί µε το κριτήριο 

της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εκατόν εξήντα (160) εβδομάδες από την υπογραφή αυτής και ανάρτησή της στο 

ΚΗΜΔΗΣ, ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού. 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η  ανάθεση της υπηρεσίας καθαρισμού αθλητικών εγκαταστάσεων η οποία κρίνεται 

απαραίτητη για τη διασφάλιση της υγείας των πολιτών και δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν κάποια 

από τα κτίρια (όπως το Κτίριο όπου στεγάζεται η κολυμβητική δεξαμενή στην οδό Καζαντζάκη 28) καθώς και του 

ειδικού εξοπλισμού που απαιτείται για τον σωστό καθαρισμό τους, σε συνδυασμό με την έλλειψη επαρκούς 

προσωπικού από πλευράς Δήμου και την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2.  

 

 

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  #503.074,95# €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

24%. 

 

Η παρούσα σύμβαση έχει ως εξής: 

 

 

 



  

Α/ 

Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 160 

ΕΒΔ. ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 

Εβδομαδιαίος 

καθαρισμός Δημοτικού 

κλειστού 

γυμναστηρίου 

καλαθοσφαίρισης, 

πετοσφαίρισης, 

ρυθμικής και 

αεροβικής 

γυμναστικής «ΧΑΡΑ 

ΚΑΡΥΑΜΗ» Ζεφύρου 

21 & Θησέως 

Εβδομάδες 160 583,38€ 93.340,80€ 115.742,59€ 

2 

Εβδομαδιαίος 

καθαρισμός Ανοικτό 

Γήπεδο ποδοσφαίρου-

τένις  Πρασίνου 

Λόφου 98-100 

“ “ 729,24€ 116.678,40€ 144.681,22€ 

3 

Εβδομαδιαίος  

καθαρισμός Δημοτικού 

κλειστού 

γυμναστηρίου 

Νικολάου Καζαντζάκη 

28 

“ “ 470,40€ 75.264,00€ 93.327,36€ 

4 

Εβδομαδιαίος 

καθαρισμός κλειστού 

γυμναστηρίου 

Πλαπούτα 78 

“ “ 376,32€ 60.211,20€ 74.661,89€ 

5 

Εβδομαδιαίος 

καθαρισμός κλειστού 

γυμναστηρίου 

Λεωφόρου Ηρακλείου 

315 

“ “ 376,32€ 60.211,20€ 74.661,89€ 

  2.535,66€   

  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 405.705,60€  

  Φ.Π.Α 24% 97.369,35€  

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 503.074,95€  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΦΠΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 

 

1. 

 

Δαπάνες παροχής υπηρεσιών 

καθαριότητας Αθλητικών 

Εγκαταστάσεων 
 

 

405.705,60€ 
 

 

24% 
 

 

503.074,95€ 
 

ΣΥΝΟΛΟ 405.705,60€ 24% 503.074,95€ 



  

 

 

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών της ομάδας και όχι για μέρος αυτής. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός του Δήμου Ηρακλείου. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 15-6274.003 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του 

οικονομικού έτους 2022 του Φορέα, με μελλοντική πρόβλεψη για τα οικονομικά έτη 2023 - 2026 , όπως αναλύεται 

παρακάτω: 

 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. 3356/07-10-2022 (ΑΔΑΜ 22REQ011504555, ΑΔΑ 

6ΙΜΕΩΡ3-ΙΩΖ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2022 - 2026. 

 

5. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:  

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.), 

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, 5, 6 και 7 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. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι 

αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που 

έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα 

αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 

μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων 

να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 

αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
 
  

 

 

ΚΑΕ 
Τίτλος Κ.Α.Ε 

Αριθμός 

Δέσμευσ

ης 

(ΑΔΑ) 

ΟΙΚΟΝΟΜ

ΙΚΟ ΕΤΟΣ 

2022 

ΟΙΚΟΝΟ

ΜΙΚΟ 

ΕΤΟΣ 

2023 

ΟΙΚΟΝΟΜΙ

ΚΟ ΕΤΟΣ 

2024 

ΟΙΚΟΝΟ

ΜΙΚΟ 

ΕΤΟΣ 

2025 

ΟΙΚΟΝΟ

ΜΙΚΟ 

ΕΤΟΣ 

2026 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

15-

6274.00

3  

 

Δαπάνες 

παροχής 

υπηρεσιών 

καθαριότητας 

Αθλητικών 

Εγκαταστάσεων 

 

6ΙΜΕΩΡ3

-ΙΩΖ 

 

10,00€ 

 

132.057,1

8€ 

 

163.499,36

€ 

 

163.499,3

6€ 

 

44.009,05

€ 

 

503.074,9

5€ 
 



  

6. Διαδικασία επιλογής διαγωνισμού:   

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήματος, ύστερα από ελάχιστη 

προθεσμία τριάντα πέντε (35) ημερών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν.4412/16, από την ημερομηνία 

αποστολής της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

7. Τόπος – χρόνος διεξαγωγής του Διαγωνισμού 

 

Διαδικτυακός τόπος 

υποβολής προσφορών 

Καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής 

προσφορών 

Ημερομηνία & ώρα 

αποσφράγισης 

προσφορών 

Διαδικτυακή πύλη  

www.promitheus.gov.gr, του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

09/01/2023 

ώρα 15:00 

11/01/2023 

ώρα 11:00 

 

8. Χρόνος ισχύος προσφορών:  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα (12)  μηνών από την 

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

 

9. Εγγυήσεις:  

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της 

προϋπολογισθείσας αξίας προ ΦΠΑ, ήτοι ποσού Τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εξήντα 

εννέα λεπτών (8.114,11€). 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του 

ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ή του τμήματος 

αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και η οποία κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του 

συμφωνητικού.  

 

10. Δημοσιεύσεις:  

Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.iraklio.gr, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και στο ΚΗΜΔΗΣ.  

 

Η προκήρυξη θα δημοσιευθεί, κατά τα νόμιμα, στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα αναρτηθεί και στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Η Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στην διαδικτυακή εφαρμογή ΔΙΑΥΓΕΙΑ.                                                                                               

 

                                                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                      

          Νικόλαος Μπάμπαλος 


