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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ XΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

Χώρα Σφακίων
Αρ. Πρωτ.: 3017/16-11-2020

Δ/νση: Χώρα Σφακίων, Τ.Κ. 730 11
Τηλ.: (28253) -40021
sfakia-d@otenet.gr

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ με τίτλο «Φροντιστήριο για μαθητές
Λυκείου»

Ο Δήμαρχος Σφακίων
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για
την επιλογή του αναδόχου έγκειται στην οικονομικότερη προσφορά ανά ώρα διδασκαλίας
του κάθε μαθήματος για την για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο
«Φροντιστήριο για μαθητές Λυκείου» 14.200,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Σφακίων
Οδός: Χώρα Σφακίων
Ταχ.Κωδ.: 73007
Τηλ.:

28253 40021

E-mail: sfakia-d@otenet.gr
Κωδικός NUTS: GR 434

Ιστοσελίδα: www. sfakia.gov.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα : Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη
διεύθυνση διαδικτύου www.sfakia.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν
γνώση των εγγράφων της σύμβασης από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και
φροντίδα τους.
3. Κωδικός CPV: CPV 80200000-6 Υπηρεσίες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: NUTS: GR 434

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης : Η παροχή υπηρεσίας φροντιστηριακών μαθημάτων
σε μαθητές της Α΄, Β’ και Γ’ Λυκείου, που κατοικούν και κατάγονται από την επαρχία Σφακίων
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ή φοιτούν στο Λύκειο Σφακίων.
Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών
7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Από την υπογραφή της και έως την οριστική παραλαβή
της υπηρεσίας δηλαδή μέχρι την ολοκλήρωση των ωρών.
Κάθε εβδομάδα θα γίνονται οι προβλεπόμενες ώρες μαθημάτων για κάθε τάξη και για κάθε
μάθημα.
Στην περίπτωση που δεν θα πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες ώρες ανά εβδομάδα ή
πραγματοποιηθούν περισσότερες εξαιτίας εντατικοποίησης λόγω των ημερομηνιών
εξετάσεων, η διάρκεια σε ημέρες θα αυξηθεί ή θα μειωθεί αντίστοιχα.
Εάν ο ανάδοχος δεν παραδώσει στο συμβατικό χρόνο, κηρύσσεται έκπτωτος και
επιβάλλονται σε βάρος του όλες οι κυρώσεις που αναγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις.
Για την επίλυση των τυχόν διαφορών που θα προκύψουν μετά την υπογραφή της παρούσας
σύμβασης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν. 4182/2013.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής . Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή
ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εμπορία τροφίμων

και που είναι

εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε 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 συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή
πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού
μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης
9. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των
προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 3η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και

Ώρα

λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:30 π.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
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Δημοτικό Κατάστημα (Χώρα Σφακίων ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, Μετά τη
λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της
Επιτροπής διαγωνισμού.
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: : Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν

τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 11 μηνών από την επόμενη της διενέργειας
του διαγωνισμού
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
14. Χρηματοδότηση: Η διάθεση πίστωσης θα γίνει σε βάρος του Κ.Α. 00/6739.002 με τίτλο “
Δαπάνες Κληροδοτήματος Ξενουδάκη” του προϋπολογισμού του έτους 2020 και ως
συνεχιζόμενη δαπάνη το 2021 με το συνολικό ποσό των 14.200 € και του Κεφαλαίου
Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Γ. Ξενουδάκης Κ.Α. Β.1.2 με τίτλο «Φροντιστήριο για
μαθητές Λυκείου» του προϋπολογισμού του οικ. Έτους 2020 και χρηματοδοτείται από
χορηγία Κοινωφελούς Ιδρύματος..
15. 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. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση
υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης.
16. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ
(www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου sfakia.gov.gr στα Χανιώτικα Νέα
και στα Σελλινιωτικα Νέα.

Ο Δήμαρχος Σφακίων

Μανούσος Χιωτάκης

