
 
 

 

 

 

Λαγκαδάς,  25/02/2020  

Αριθ. Πρωτ. 294 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - 

ΒΟΛΒΗΣ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 
 

Ο Φορέας Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης Χαλκιδικής έχοντας υπόψη 

α) Το Ν.4412/2016, άρθ. 118, §3, άρθ. 200 και άρθ. 221 §11, 

β) Το Ν.3861/2010, άρθ. 2§4, 16. 

γ) Το N.4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις.» 
(ΦΕΚ 25/Α/20-2-2018) όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον N. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/1-4-
2019). 

δ) Την απόφαση με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/123772/3762/Β : «Έγκριση των προϋπολογισμών 
οικονομικού έτους 2020 είκοσι οκτώ (28) λειτουργούντων Φορέων Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών και του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου 
Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)» (ΦΕΚ 30/Β/17-1-2020) 

ε) Την υπ’αριθ. 205/9-7-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, 
δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – 
Βόλβης - Χαλκιδικής για το έτος 2020. 

στ) Την υπ’ αριθ. 50545 απόφασης «Έγκριση κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης Φορέα 
Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας Βόλβης» (ΦΕΚ 1879/Β/20-12-2004), 

στ) Την υπ’ αριθ. 67/19-2-2020 απόφασης της 237 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
σχετικά με την έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα 
κτίρια του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας Βόλβης Χαλκιδικής το 2020 (ΑΔΑ: Ψ6ΝΗ46Μ9ΤΘ-
ΕΜ8) 

ζ). Την υπ’ αριθ. 262/21-2-2020  ανάληψη υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9Η5746Μ9ΤΘ-Θ4Η) 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή 
υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων (έδρα του Φορέα και Κέντρο Πληροφόρησης 
Απολλωνίας), του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης - Χαλκιδικής για το έτος 2020 με 
κωδικό CPV 90911200-8 (Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων) ενδεικτικού προϋπολογισμού 
δυόμισι χιλιάδων ευρώ (2.500,00 €).  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα εκτελούνται: 

1. Στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης στο Λαγκαδά, στην οδό Σ. Τσακάλη 21, συνολικής 
επιφάνειας 210 τμ (145τμ στον πρώτο όροφο και 65 στο δεύτερο όροφο) 

2. Στο Κέντρο Πληροφόρησης δηλ. το κτίριο που βρίσκεται στην Απολλωνία του Δήμου 
Βόλβης εμβαδού 344,34τμ. 

 

Συγκεκριμένα οι εργασίες αφορούν: 
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• Σκούπισμα χώρων γραφείων  

• Σφουγγάρισμα χώρων γραφείων 

• Καθαρισμός ξεσκόνισμα επίπλων και γραφείων και της θεματικής έκθεσης του ΚΠΑ 

• Καθαρισμός WC, κουζίνας, μπαλκονιών, τζαμιών και κοινοχρήστων χώρων της 
πολυκατοικίας από τον 2ο όροφο έως και το ισόγειο 

• Άδειασμα κάδων 

Όλα τα υλικά που θα χρειαστούν για τις εργασίες καθαριότητας θα παρέχονται από την 
ανάδοχο εταιρεία 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη, ότι οι ανωτέρω παρεχόμενες υπηρεσίες θα 
γίνονται δια ζώσης, στους χώρους του Φορέα Διαχείρισης κατόπιν συνεννόησης με τα 
στελέχη του Φορέα Διαχείρισης, και συγκεκριμένα 1 φορά την εβδομάδα στην έδρα του 
Φορέα Διαχείρισης στο Λαγκαδά και 1 φορά το μήνα στο Κέντρο Πληροφόρησης στην 
Απολλωνία Δ. Βόλβης σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί κατόπιν συνεννόησης των δύο 
πλευρών. 

Κριτήριο κατακύρωσης: αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά βάσει της τιμής. 

 

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία ανάθεσης έως και τις 31/12/2020. 

 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με την προϋπόθεση ότι 
δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε 
διαδικασία σύναψης σύμβασης των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, το οποίο δηλώνεται 
σε Υπεύθυνη Δήλωση. 
 
Παροχή Διευκρινίσεων: Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Αρμόδιο 
Επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής για παροχή διευκρινήσεων και πληροφοριών επί της 
παρούσας πρόσκλησης μέχρι μία (1) ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών και κατά τις ώρες 09:00 π.μ.– 14:30 
μ.μ.  
Αρμόδιος επικοινωνίας: Χριστίνα Γκορέζη, τηλ:2394024553, Fax: 2394026160, e-mail: 
foreaskv@otenet.gr.  
 
Τόπος - Χρόνος Υποβολής Προσφορών: Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την προσφορά 
τους, μη εξαρτώμενη από όρο, προϋπόθεση, αίρεση ή επιφύλαξη, στην Αναθέτουσα Αρχή, Σ. 
Τσακάλη 21 Λαγκαδάς, μέχρι την 03/03/2020, ημέρα Τρίτη  και Ώρα Ελλάδος 13.00 μ.μ.. 
(καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού). Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
ορίζεται η 04/03/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. Προσφορές που θα υποβληθούν 
μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται. Οι 
προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 60 ημέρες από την επόμενη 
ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης. Εναλλακτικές προσφορές ή 
αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
Επιλογή Αναδόχου: Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή ανάθεσης του 
Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας Βόλβης Χαλκιδικής, που έχει συσταθεί με την 4/2019 απόφαση 
Δ.Σ., με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής. 
Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβάλλουν οι 
υποψήφιοι. Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση με το Φορέα Διαχείρισης. Σε 
περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης στην οριζόμενη 
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προθεσμία, ο Φορέας Διαχείρισης Κορώνειας Βόλβης Χαλκιδικής δύναται να απευθυνθεί στον 
επόμενο στην κατάταξη, μειοδότη ανάδοχο. 
 
 
Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή της αξίας του έργου θα γίνει τμηματικά και ανάλογα με τη 
χρηματοδοτική ροή του προγράμματος, με επιταγή ή χρηματικό ένταλμα, που θα εκδοθεί στο 
όνομα του αναδόχου βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ 
τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Για την καταβολή του τιμήματος θα απαιτηθούν: 
• Πρωτόκολλο Παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης που έχει συσταθεί 
για το σκοπό αυτό. 
• Τιμολόγιο του Αναδόχου 
• Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
 
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και 
στο δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας Βόλβης Χαλκιδικής www.foreaskv.gr  
 

                                                                       
                                                             Για το Φορέα Διαχείρισης λιμνών  
                                                                         Κορώνειας-Βόλβης-Χαλκιδικής 
 
                               Δήμητρα Μπόμπορη  

                                                                                       Πρόεδρος Δ.Σ. 
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