
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.  
ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 
Πληρ.:Ανδρουλάκης Εμμανουήλ 
Δ/νση: Πολεμιστών 1941, Κίσσαμος Χανίων ,  
Τ.Κ. 73 400 
Τηλ.: 28223 40202, Fax: 28220 22121 
www.kissamos.gr ,e-mail 
:koinofelisdkis@gmail.com 
 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 
ΕΛΑΦΟΝΗΣΙΟΥ- ΜΠΑΛΟΥ- 
ΦΑΛΑΣΑΡΝΩΝ 
Προϋπολογισμός: 265.620,15 € 
(καθαρή αξία: 214.209,80 € και ΦΠΑ: 
51.410,35 €) 
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
Κίσσαμος : 17/06/2020 
Αρ. Πρωτ.: 137 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Πρόεδρος της Ακίνητα Μονομετοχικής Α.Ε.  προκηρύσσει την διενέργεια 
διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες λειτουργίας παραλιών 
Ελαφονησίου-Μπάλου-Φαλασάρνων»  για τις ανάγκες της λειτουργίας των εν 
λόγω υποκαταστημάτων και παραλιών και συνεπώς την βέλτιστη εξυπηρέτηση των 
επισκεπτών , με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη  προσφορά βάσει τιμής. 
Κωδικός CPV: 98390000-3  
 
Ο προϋπολογισμός δαπάνης των υπηρεσιών είναι 265.620,15 €    
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α. :64-98-08-9000 του 
προϋπολογισμού 2020. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (EΣΗΔΗΣ) μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από  προθεσμία τριάντα 
πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία αποστολής  της  προκήρυξης της 
σύμβασης προς δημοσίευση στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. 

 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ 

ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

18/06/2020 
18/06/2020 

13:00 μ.μ. 

23/07/2020 

13:00 μ.μ. 

 
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στο  διαδικτυακό τόπο 

http://www.eprocurement.gov.gr/ «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων». 
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Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, 
σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-
2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο Ν. 4412/2016. 
 
Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 
17/06/2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η δημοσίευση 
στον Ελληνικό Τύπο θα γίνει μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης  στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Τα τεύχη και έντυπα του διαγωνισμού παρέχονται ελεύθερα άμεσα με πλήρη 
πρόσβαση αμέσως μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Κίσσαμου στη διεύθυνση: www.kissamos.gr 
Ο Χρόνος ισχύος προσφορών ορίζεται σε 5 μήνες και 10 ημέρες. 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για διάστημα από την 

υπογραφή της έως και 30/11/2020. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν λάβουν πληροφορίες από τα Γραφεία της Ακίνητα 
Μονομετοχικής Α.Ε.  , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
Οι προσφορές θα υποβάλλονται με τρόπο που περιγράφονται αναλυτικά στα 
σχετικά τεύχη της διακήρυξης. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 2% (δυο επί τοις εκατό) της 
συνολικά προεκτιμώμενης από την υπηρεσία αξίας της υπηρεσίας εκτός  ΦΠΑ, 
σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 
 

 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Μυλωνάκης Γεώργιος 
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Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Ακίνητα Μονομετοχική Α.Ε.Δήμου Κισσάμου
Ταχ. διεύθυνση: Πολεμιστών 1941
Πόλη: Κίσσαμος
Κωδικός NUTS: EL434
Ταχ. κωδικός: 73400
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: koinofelisdkis@gmail.com 
Τηλέφωνο:  +30 2822340202
Φαξ:  +30 2822022121
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.kissamos.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.eprocurement.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Α.Ε.

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Υπηρεσίες Αξιοποίησης και Διαχείρισης περιουσίας Νομικών Προσώπων

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΙΟΥ, ΜΠΑΛΟΥ ΚΑΙ ΦΑΛΑΣΑΡΝΩΝ

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
98390000

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
.-Καθαρισμός ακτών και μεταφορά των προϊόντων (σκουπιδιών, φερτών υλικών).
- Την διάθεση του απαραίτητου και κατάλληλου προσωπικού καθαριότητας.
- Την διάθεση του απαραίτητου και κατάλληλου προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία και εξυπηρέτηση των
επισκεπτών
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-Τη διενέργεια μετά τη λήξη της θερινής περιόδου 2020 και το πέρας λειτουργίας των παραλιών όλων των
απαραίτητων ενεργειών για την προστασία όλου του εξοπλισμού που πρέπει είτε να τεθεί σε κατάσταση εκτός
λειτουργίας είτε να αποσυνδεθεί, και να φυλαχθεί και να τοποθετηθεί στους προβλεπόμενους χώρους.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 214 209.80 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL434

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Εργασίες καθαρισμού σ' όλο το μήκος των ακτών Ελαφονησίου-Μπάλου και Φαλασάρνων, , διάθεση του
απαραίτητου και κατάλληλου προσωπικού καθαριότητας, διάθεση του απαραίτητου και κατάλληλου προσωπικού
για την εύρυθμη λειτουργία και εξυπηρέτηση των επισκεπτών, την πλύση όλων των κάδων απορριμμάτων και
παράλληλη αποκομιδή των απορριμμάτων , Τη διενέργεια μετά τη λήξη της θερινής περιόδου 2020 και το πέρας
λειτουργίας των παραλιών όλων των απαραίτητων ενεργειών για την προστασία όλου του εξοπλισμού που
πρέπει είτε να τεθεί σε κατάσταση εκτός λειτουργίας είτε να αποσυνδεθεί, και να φυλαχθεί και να τοποθετηθεί
στους προβλεπόμενους χώρους.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 214 209.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 160
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
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Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 23/07/2020
Τοπική ώρα: 13:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 29/07/2020
Τοπική ώρα: 13:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Ακίνητα Μονομετοχική ΑΕ.
Πόλη: ΚΙΣΣΑΜΟΣ
Ταχ. κωδικός: 73400
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Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
17/06/2020

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIOS MYLONAKIS
Ημερομηνία: 2020.06.17 14:49:44 GMT+02:00
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