
 

 

 

 

 

 

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- 

ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ- ΦΑΛΑΣΑΡΝΩΝ 

Προϋπολογισμός: 450.000,00 € 

(καθαρή αξία: 362.903,23 € και 

ΦΠΑ:87.096,775 €) 

Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Κίσσαμος : 22/03/2019 

Αρ. Πρωτ.: 102 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Πρόεδρος της Ακίνητα Μονομετοχικής Α.Ε.  προκηρύσσει την διενέργεια 
διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες λειτουργίας παραλιών 
Ελαφονησίου-Γραμβούσας-Φαλασάρνων»  για τις ανάγκες της λειτουργίας 
των εν λόγω υποκαταστημάτων και παραλιών και συνεπώς την βέλτιστη 
εξυπηρέτηση των χιλιάδων επισκεπτών , με κριτήριο κατακύρωσης την 
συμφερότερη  προσφορά βάσει τιμής. 
Κωδικός CPV: 98390000-3  
 
Ο προϋπολογισμός δαπάνης των υπηρεσιών είναι 450.000,00 €    
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α. :64-98-08-9000 του 
προϋπολογισμού 2019. 

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. 
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Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στο  διαδικτυακό τόπο 

http://www.eprocurement.gov.gr/ «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων». 
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 
15/03/2019 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 6 μήνες. 

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

υπογραφή της έως και 30/11/2019. 

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 

 

 

Φουρναράκης Εμμανουήλ 

 

 

 

 
 
 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
EMMANOUIL FOURNARAKIS
Ημερομηνία: 2019.03.22
10:46:31 EET


