
 

Παροχή Υπηρεσιών είσπραξης εισιτήριων στις παραλίες, στο παρκινγκ και το κάμπινγκ 
που διαχειρίζεται η δημοτική εταιρεία ΜΑΤΑΛΑ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.» 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 59.949,60€ 

Φ.Π.Α. 24% : 14.387,90 € 
ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 74.337,50€ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται προκειμένου η ΜΑΤΑΛΑ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.  
να αναδείξει ανάδοχο για την παροχή είσπραξης εισιτήριων στις παραλίες, στο παρκιν και το κάμπινγκ για 
την εύρυθμη λειτουργία της. 

Αντικείμενο της παρούσας έκθεσης είναι η ανάθεση παροχής υπηρεσιών πώλησης εισιτήριων στις παραλίες, 
στο παρκιν και το κάμπινγκ για την αντιμετώπιση αναγκών σε προσωπικό και την απρόσκοπτη λειτουργία των 
παραλίων, με αντισταθμιστικά οφέλη τα έσοδα από την πλήρη και ομαλή λειτουργία τους. 
 Η ΜΑΤΑΛΑ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. δεν δύναται να προσλάβει προσωπικό με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και αντιμετωπίζει πρόβλημα λειτουργίας στις παραλίες με κίνδυνο την 
αναστολή λειτουργίας τους. 
Με την δαπάνη που θα προκληθεί από την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε τρίτους θα είναι σε θέση να 
εξυπηρετήσει τους δημότες και τους επισκεπτες του δήμου δίνοντας μια διέξοδο αναψυχής. 

 Πιτσίδια 24-1-2018                 
     Αριθμός: Τ.Ε.- 2/2018 

ΜΑΤΑΛΑ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ  
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. 
Α.Φ.Μ.: 096205941 

  
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
 

 
 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : 

«Παροχή Υπηρεσιών είσπραξης 
εισιτήριων στις παραλίες, στο 
παρκιν και το κάμπινγκ που 
διαχειρίζεται η δημοτική εταιρεία 
ΜΑΤΑΛΑ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ 
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.» 

ΜΑΤΑΛΑ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ 
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.949,60€ 
(ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)    

 CPV: 70330000-3                                                 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 



Λαμβάνεται υπόψη ότι οι παραλίες είναι πόλος έλξης δημοτών και πλήθους επισκεπτών και πρέπει να 

λειτουργούν άψογα προς όφελος της τοπικής οικονομίας.  

Η  ανάθεση των παραπάνω υπηρεσιών κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς υπάρχει αδυναμία κάλυψης των 
προγραφόμενων δράσεων με το υπάρχον προσωπικό της επιχείρησης, ΜΑΤΑΛΑ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ 
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.  

Όλα τα ανωτέρω έχουν ως αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η λειτουργία του ΜΑΤΑΛΑ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ 
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.   

Κατόπιν τούτου, η κάλυψη της δράσης, η οποία κρίνεται επιτακτική για την εύρυθμη λειτουργία της 
επιχείρησης, ζητείται να γίνει μέσω συνοπτικού διαγωνισμού και μέχρι του ποσού των πενήντα εννέα 
χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα εννέα ευρώ, και εξήντα λεπτά (59.949,60) €πλέον ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 
από 1-5-2018 εως 31-10-2018 με έναρξη της υπηρεσίας από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης . 
 
Κάθε μεμονωμένος υποψήφιος ανάδοχος θα μπορεί να δώσει προσφορά για το σύνολο  της παραπάνω 
δράσης, αρκεί να διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα, για την άσκηση των συγκεκριμένων εργασιών, όπως 
αυτά περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη.  

Ο πάροχος θα διαθέσει στις παραλίες, στο παρκιν και το κάμπινγκ που διαχειρίζεται η ΜΑΤΑΛΑ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ 
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.» κατ’ ελάχιστον έξι (6)  εργαζόμενους και συγκεκριμένα: έξι (6)  ΤΑΜΙΕΣ 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ πλήρης απασχόλησης 7 ημέρες την εβδομάδα για έξι μήνες από 1-5-2018 εως και 31-10-2018 
αμοιβόμενους σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας  ΣΣΕ των πάσης φύσεως τουριστικών καταστημάτων 
όλης της χώρας και των τροποποιήσεων αυτής, σε συνδυασμό με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής 
νομοθεσίας και με ελάχιστη αμοιβή τουλάχιστον  10% πλέον των 586,08€ (κατώτατες μικτές αποδοχές 
Γ.Σ.Σ.Ε). 
Και επιπλέον κατ’ ελάχιστον τρεις  (3)  εργαζόμενους  πλήρης απασχόλησης 7 ημέρες την εβδομάδα και 
συγκεκριμένα: τρεις (3)  ΤΑΜΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ για τέσσερις μήνες από 1-06-2018 έως και 30-09-2018  
αμειβόμενους σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας  ΣΣΕ των πάσης φύσεως τουριστικών καταστημάτων 
όλης της χώρας και των τροποποιήσεων αυτής, σε συνδυασμό με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής 
νομοθεσίας και με ελάχιστη αμοιβή τουλάχιστον  10% πλέον των 586,08€ (κατώτατες μικτές αποδοχές Γ.Σ.Σ 
Ε). 
 
Οι υπηρεσίες θα παρέχονται  από  01/05/2018 μέχρι και 31/10/2018. 
 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΚΟΣΤΟΣ/ΜΗΝΑ   

ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/ΜΗΝΑ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

(Διάρκεια 
Υπηρεσιών 

6 μήνες) 

Ταμίες 
εισπράξεων  

6 1.248,95 € 7.493,70 € 44.962,20 € 

ΑΞΙΑ 44.962,20 € 

ΦΠΑ 10.790,93 € 

ΣΥΝΟΛΟ 55.753,13 € 

 
 



 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΚΟΣΤΟΣ/ΜΗΝΑ   

ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/ΜΗΝΑ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

(Διάρκεια 
Υπηρεσιών 

4 μήνες) 

Ταμίες 
εισπράξεων  

3 1.248,95 € 3.746,85 € 14.987,40 € 

ΑΞΙΑ 14.987,40 € 

ΦΠΑ 3.596,98 € 

ΣΥΝΟΛΟ 18.584,38 € 

 
 
 
Κάθε υποψήφιος ανάδοχος που πληροί τους όρους συμμετοχής του στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσει 
οικονομική προσφορά για το σύνολο του απαραίτητου προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου των 
ασφαλιστικών εισφορών και οποιουδήποτε άλλου εξόδου δύναται να προκύψει, για τον  απασχολούμενο . 

Η ΜΑΤΑΛΑ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε διατηρεί τη δυνατότητα ελέγχου για τα 
προγραφόμενα και δύναται ανά πάσα στιγμή να διακόψει τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσίας που θα 
υπογραφεί, σε περίπτωση που δεν τηρούνται τα παραπάνω.   

 
Διατιθέμενη  Πίστωση σε  βάρος ΚΑ 61.00.99.2023  εξόδων  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, ποσού 
60.000,00 €  πλέον Φ.Π.Α. 24% € . 
 

                                                                                                             

                                       
                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΑΤΑΛΑ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ  

                                                                      ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε                             

                                                                          κ. Αρμουτάκης Γεώργιος 

 
 


