
   

 

 

    

 

 

     

 
Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Ελευθερίας        

Ταχ. Κώδικας 71202     

Πληροφορίες.: Ε. Κυριακάκη 

Τηλέφωνο: 2813400332 

Εmail: elkyr@crete.gov.gr  

 
Παρακαλούμε να δημοσιεύσετε την ακόλουθη περίληψη διακήρυξης όπως αυτή εμφανίζεται παρακάτω:         

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Κρήτης διενεργεί ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την επιλογή 

αναδόχου για την προμήθεια προϊόντων (τρόφιμα & καθαριστικά) που θα διανεμηθούν σε ευάλωτες και ευπαθείς οικογένειες της 

Π.Ε. Ηρακλείου, για την υλοποίηση του προγράμματος «Κοινωνικό Παντοπωλείο», ως  Κοινωνική Δράση της Περιφερειακής 

Ενότητας Ηρακλείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 

τιμής. 

Προϋπολογισμός-Χρηματοδότηση: Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα εννιά χιλιάδων 

εννιακοσίων τριάντα εννιά ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (89.939,67€)  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και θα βαρύνει τον 

Τακτικό Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κρήτης  συγκεκριμένα τον Φορέα 01.071-00 και Κ.Α.Ε. 9779. 

Αντικείμενο της Σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια προϊόντων (τρόφιμα & 

καθαριστικά) που θα διανεμηθούν σε ευάλωτες και ευπαθείς οικογένειες της Π.Ε. Ηρακλείου, για την υλοποίηση του 

προγράμματος «Κοινωνικό Παντοπωλείο», ως  Κοινωνική Δράση της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, με τη διαδικασία του 

ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων και η διάθεσή τους στο Ηράκλειο (σε τρία καταστήματα) και στις Μοίρες (σε 

ένα κατάστημα). Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Κωδικοί CPV: 15411110-6 [εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο], 15511600-9 [γάλα πλήρες εβαπορέ], 15331427-6 [τοματοχυμός], 

15113000-3 [χοιρινό μπούτι νωπό ελληνικό],  15612120-8 [αλεύρι όλες χρήσεις], 03211300-6 [ρύζι τύπου Καρολίνα], 03212211-2 

[φακές ψιλές α ποιότητας], 15851100-9 [ζυμαρικά μακαρόνια, 03221210-1 [φασόλια ξερά],  03212212-9 [ρεβίθια], 33711610-6 

[σαμπουάν], 33711520-8 [αφρόλουτρο], 39832000-3 [υγρό πιάτων], 39831200-8 [σκόνη πλυντηρίου] 

Προσφορές: Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στον α/α = 171015 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό.  

Αρμόδιο όργανο άσκησης προδικαστικών προσφυγών: η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΥ.ΣΗ.) σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 345 έως 374 του ν. 4412/2016 και του ΠΔ 39/2017 όπως εκάστοτε ισχύουν.  

Διάρκεια Υλοποίησης της Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως 31.3.2023  

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 09/12/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 π.μ. 

Προθεσμία & τόπος κατάθεσης εγγράφων του διαγωνισμού: εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

ηλεκτρονικής υποβολής προσφοράς του οικονομικού φορέα στο Β3 γραφείο της Περιφέρεια Κρήτης.  

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) : 15/12/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 

π.μ. στο  Β3 γραφείο της Περιφέρειας Κρήτης (Πλ. Ελευθερίας) 

Εγγύηση συμμετοχής: ποσού 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός ΦΠΑ (ήτοι 1.554,18€) 

Ημερομηνία Δημοσίευσης: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται 1. Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr ) στις 

24/11/2022 2. Ελληνικό Τύπο ΠΑΤΡΙΣ: 25/11/2022 ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ: 25/11/2022 και ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ 29/11/2022 3. 

Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr. 24/11/2022. Η περίληψη Διακήρυξης τοιχοκολλείται στον Πίνακα 

Ανακοινώσεων της Π.Κ. 

Πληροφορίες Όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών, Διεύθυνση Οικονομικού, 

Περιφέρεια Κρήτης (τηλ. 2813 400332).   

 

 

               Ο Περιφερειάρχης Κρήτης  

 

 

Σταύρος Αρναουτάκης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α  Κ Ρ Η Τ Η Σ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Α.Δ.Α:  

Α.Δ.Α.Μ: 

 

Ηράκλειο,  23  Νοεμβρίου 2022 

Αρ. Πρωτ.: 364856 
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