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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

ΘΕΜΑ: Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων και 

ειδών υγιεινής για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου της Περιφερειακής Ενότητας 

Χανίων για το έτος 2023. 

  

Η Περιφέρεια Κρήτης‐ Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, σύμφωνα με την αριθμ.1711/2022 (πρακτικό 

Νο 33/02.12.2022 (ΑΔΑ:ΨΝΞΘ7ΛΚ‐8ΞΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Κρήτης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων  για την προμήθεια τροφίμων 

και ειδών υγιεινής για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου της Περιφερειακής Ενότητας 

Χανίων για το έτος 2023 με κριτήριο κατακύρωσης α) την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τα είδη υγιεινής και  τροφίμων που δεν εκδίδει μηνιαίο 

δελτίο πιστοποίησης τιμών το τμήμα εμπορίου και  β) το ποσοστό έκπτωσης % στη μέση λιανική τιμή 

κατά την ημέρα παράδοσης στα είδη των τροφίμων, όπως αυτές διαμορφώνονται από το Τμήμα 

Εμπορίου της ΠΕ Χανίων, συνολικού προϋπολογισμού 62.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  για ένα χρόνο από την ημερομηνία υπογραφής της. 

Οι διαγωνιζόμενοι δύναται να συμμετέχουν για το σύνολο της προμήθειας. Δεν επιτρέπονται 

εναλλακτικές προσφορές. 

 

Τα προς προμήθεια είδη διακρίνονται σε τέσσερα  τμήματα ως ακολούθως: 

 

ΤΜΗΜΑ 1  : « ΕΙΔΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ, εκτιμώμενης αξίας 14.557,13€ 

χωρίς ΦΠΑ 13%. Εκτιμώμενη αξία με ΦΠΑ 13% 16.449,55€ 

ΤΜΗΜΑ 2  : «ΕΙΔΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%, εκτιμώμενης αξίας 24.617,11€ χωρίς 

ΦΠΑ 13%. Εκτιμώμενη αξία με ΦΠΑ 13% 27.817,33€. 

ΤΜΗΜΑ 3  : «ΕΙΔΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%, εκτιμώμενης αξίας 13.734,79€ χωρίς 

ΦΠΑ 24%. Εκτιμώμενη αξία με ΦΠΑ 24% 17.031,13€. 
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ΤΜΗΜΑ 4  : «ΕΙΔΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ ΦΠΑ 6%, εκτιμώμενης αξίας 666,00€ χωρίς ΦΠΑ 

6%. Εκτιμώμενη αξία με ΦΠΑ 6% 702,00€. 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 62.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ . 

 

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 12 μήνες 

προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ήτοι 

έως 26.1.2024. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται ως μη κανονική.  

 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 

177914 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL) :   www.crete.gov.gr 

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των ηλεκτρονικών προσφορών είναι η 25.1.2023 και ώρα 

15.00 (άρθρο 121 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 

 Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη 

www.promitheus.gov.gr) 

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του 

οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό‐ούς φάκελο‐ους, στον 

οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος 

διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να 

προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή.  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 30.01.2023 και ώρα 

10:00π.μ. 

Στην αναλυτική διακήρυξη περιλαμβάνονται οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισμού και ο 

χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

Αριθμός  Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 177914 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος‐μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος‐μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ) της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 

ΑΔΑ: 9Α5Ξ7ΛΚ-ΩΒ4



Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο 1% της εκτιμώμενης αξίας της 

Σύμβασης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 548,68€. 

 

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και συμπληρωματικά έγγραφα διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική 

μορφή μέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις www.promitheus.gov.gr και www.crete.gov.gr. 

Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο και η δαπάνη θα βαρύνει τον 

ανάδοχο. 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ 
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