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Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 

Προκηρύσσει ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη προσφορά,  για την εργασία καθαριότητας της καθαριότητας παραλίας Ελαφονησίου-
Μπάλλου και περιβάλλοντα χώρου, συνολικής διάρκειας τριών µηνών και δέκα πέντε ηµερών, 
προϋπολογισθείσας  αξίας  117.000,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. 
 
Ο χώρος παροχής εργασίας είναι η παραλία του Ελαφονησίου-Μπάλου και ο περιβάλλοντας χώρος, του 
∆ήµου Κισσάµου. Το χρονικό διάστηµα παροχής εργασιών καθαρισµού της περιοχής, ορίζεται  στο  
άρθρο 1 της υπ΄αρίθµ 01/2016 ∆ιακήρυξης ή διαφορετικά µε έναρξη την υπογραφή της σύµβασης µε 
τον ανάδοχο και για διάστηµα 2,5 µηνών µε επιπλέον ένα µήνα µε  προσωπικό (εργάτες και οδηγούς) 
όπως ορίζεται  στο άρθρο 1, δηλαδή: συνολικά 20 εργάτες και 2 οδηγούς για 2,5 µήνες και 4 εργάτες µε 
1 οδηγό για επιπλέον ένα µήνα. Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την καθαριότητα υποχρεούται: 
α) Άδειασµα όλων των καλαθιών που έχουν τοποθετηθεί από το ∆ήµο Κισάµου στην παραλία, αλλαγή 
σακούλας και µεταφορά των απορριµµάτων δύο φορές ηµερησίως, στους πλησιέστερους κάδους 
απορριµµάτων. 
β) Περισυλλογή όλων των σκουπιδιών και αντικειµένων από όλους τους χώρους της παραλίας και 
µεταφορά αυτών σε κάδους. 
γ)  Περισυλλογή όλων των σκουπιδιών και αντικειµένων από όλους τους χώρους του πάρκινγκ και 
µεταφορά αυτών σε κάδους. 
δ) ∆ιατήρηση καθαριότητας τουαλετών και ντουζιέρων. 
ε) Καθαρισµός ακτής µε µηχανικά µέσα µε µηχάνηµα καθαρισµού ακτών ελκυόµενο ή αυτοκινούµενο 
άνω των 100 HP υποδύναµης λόγω της µεγάλης έκτασης καθαρισµού. Η παραπάνω εργασία θα 
πραγµατοποιείται σε τακτά   διαστήµατα τουλάχιστον δύο φορές το µήνα. 
ζ) Πλύσιµο κάδων µία φορά την εβδοµάδα µε καδοπλυντήριο.  
η) Μηχανικός εκσκαφέας για καθαρισµό των πρανών των οδών 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο χώρο του ∆ηµαρχείο Κισσάµου την Τρίτη 9 Αυγούστου  2016 και 
ώρα 11:00 πρωινή ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής που έχει ορισθεί από το ∆.Σ. της AKINHTA 
MONOMETOXIKH A.E ∆ΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσµία 
παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν, θεωρούνται εκπρόθεσµες και 
επιστρέφονται. Αµέσως µετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών. 

Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα, κοινοπραξίες αυτών, ενώσεις και 
συνεταιρισµοί, που ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα άµεσα σχετιζόµενη µε το αντικείµενο του 
έργου της παρούσας διακήρυξης. 
Για τη συµµετοχή στη δηµοπρασία και την υποβολή οικονοµικής προσφοράς απαιτείται, επί ποινή 
αποκλεισµού, η κατάθεση εγγύησης συµµετοχής, για ποσό που θα καλύπτει το 2% της 
προϋπολογισθείσης δαπάνης, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%. 
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισµού παρέχονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, 
από το γραφείο της AKINHTA MONOMETOXIKH A.E ∆ΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ που βρίσκεται στην έδρα 
του ∆ήµου Κισσάµου (Εφ. Πολεµιστών 1941  αρ. 1, 73400 Κίσσαµος), τηλ 28223 40204 fax 
2822083385. 
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