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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Πρόεδρος της Ακίνητα Μονομετοχικής Α.Ε.  προκηρύσσει την διενέργεια διεθνούς 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις «Προμήθειες προϊόντων και αγαθών λειτουργίας 

καντινών υποκαταστημάτων Ελαφονησίου και Γραμβούσας» με κριτήριο κατακύρωσης 

την συμφερότερη  προσφορά βάσει τιμής,  για την κάλυψη των  αναγκών της Ακίνητα 

Μονομετοχικής Α.Ε. σε προμήθειες  των απαραίτητων αγαθών και προϊόντων για την ομαλή 

λειτουργία των υποκαταστημάτων Ελαφονησίου και Γραμβούσας και κατ’ επέκταση την 

άριστη εξυπηρέτηση των χιλιάδων επισκεπτών των εν λόγω παραλιών.  
 Γενικό CPV:15000000         

Ο προϋπολογισμός δαπάνης των υπηρεσιών είναι 501.158,34 €    συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ και θα βαρύνει τους  Κ.Α. : 

 24-00-11-1000, 24-00-11-2000, 24-00-12-1000, 24-00-12-2000,  

24-00-13-1000,  24-00-13-2000,  24-00-14-1000, 24-00-14-2000,   

24-00-15-1000, 24-00-15-2000 , 24-00-16-1000,   24-00-16-2000 ,  

24-00-17-1000, 24-00-17-2000 , 24-00-18-1000, 24-00-18-2000,  

24-00-19-1000,  24-00-19-2000, του προϋπολογισμού του 2019 της Ακίνητα Μονομετοχικής 

Α.Ε.  

Η σύμβαση διαιρείται σε 9 τμήματα όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 1 της διακήρυξης. 

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της 

διακήρυξης, σε μία ή σε περισσότερες «Ομάδες», καλύπτοντας όλα τα επιμέρους 

προϊόντα και ποσότητες  που αναφέρονται στην αντίστοιχη «Ομάδα» και για τα δυο 

υποκαταστήματα, Ελαφονησίου και Γραμβούσας.  

Σημειώνεται ότι: 

Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών είναι ενδεικτικές και σε καμία περίπτωση δεν 

δεσμεύουν την αναθέτουσα αρχή καθώς η απορρόφησή τους θα εξαρτηθεί από τη ζήτηση 

αλλά και από το χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 

 Η αναθέτουσα αρχή δεν είναι υποχρεωμένη να καταναλώσει το σύνολο των ποσοτήτων και 

του ποσού της κάθε ομάδας. 

Η προμήθεια καλύπτει το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και έως τις 

30/11/2019. 

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 δημοσίευσης  της  προκήρυξης της σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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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.)», 

στο Ν. 4412/2016 και στο Ν.4605/2019.  

 

Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στη 15/04/2019 

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 από την υπογραφή της σύμβασης, 

προσαυξανόμενο κατά 3 επιπλέον μήνες λόγω προσυμβατικού ελέγχου. 

Η Γλώσσα σύνταξης προσφορών είναι η Ελληνική. 

 

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 προμήθειας της κάθε ομάδας εκτός ΦΠΑ, 

σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. 

 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Φουρναράκης Εμμανουήλ  
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