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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 
Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Κρήτης διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την 

ανάθεση υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό 
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στην 
Περιφέρεια Κρήτης για τα έτη 2023-2025». Συγκεκριμένα ο διαγωνισμός αφορά την παροχή υπηρεσιών για 

την εκτέλεση του ανωτέρω έργου σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κρήτης όπως 
φαίνεται παρακάτω  και περιγράφονται αναλυτικότερα στην διακήρυξη: 
Α. Περιφερειακή Ενότητα Χανίων προϋπολογιζόμενης συνολικής αξίας 5.127.475,50€ (χωρίς ΦΠΑ)  για 

δολωματικούς ψεκασμούς 7.302.100 προστατευόμενων ελαιόδεντρων 

Β. Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης προϋπολογιζόμενης συνολικής αξίας  2.994.960€ (χωρίς ΦΠΑ), για 
δολωματικούς ψεκασμούς 4.550.000 προστατευόμενων ελαιόδεντρων. 

Γ. Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου  προϋπολογιζόμενης συνολικής αξίας 7.401.450 € (χωρίς ΦΠΑ), για 

δολωματικούς ψεκασμούς 16.780.000 προστατευόμενων ελαιόδεντρων.  Στον προϋπολογισμό της Π.Ε. 
Ηρακλείου  συμπεριλαμβάνονται δικαιώματα προαίρεσης ποσοστού 72,27% ύψους 3.105.000  € (χωρίς 

ΦΠΑ). 
Δ. Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου προϋπολογιζόμενης συνολικής αξίας 4.169.679,33 € (χωρίς ΦΠΑ), για 

δολωματικούς ψεκασμούς 5.563.000 προστατευόμενων ελαιόδεντρων.  Στον προϋπολογισμό της Π.Ε. 

Λασιθίου  συμπεριλαμβάνονται δικαιώματα προαίρεσης ποσοστού 27% ύψους 886.467,33 € (χωρίς ΦΠΑ) 
Προϋπολογισμός: συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 19.693.564,83 € χωρίς το Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον 

προϋπολογισμό κάθε Περιφερειακής Ενότητας χωριστά. 
Διάρκεια Έργου:  Από την υπογραφή της Σύμβασης και την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ έως την 

15/11/2025  
Γλώσσα: Ελληνική 

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 0,5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ της ομάδας ή των τμημάτων για 
την οποία κατατίθεται προσφορά καθώς και με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4 της 

διακήρυξης. 
Χρόνος ισχύος των προσφορών 180 ημερολογιακές ημέρες. 

Αρμόδιο όργανο άσκησης προδικαστικών προσφυγών: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
Ημερομηνία αποστολής στη Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 2/3/2023 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακ/ξης στον Ελληνικό ημερήσιο τύπο την 7/3/2023 και στον εβδομαδιαίο τύπο 

στις 10/3/2023.  

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08.00 έως 14.00 από την Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα 
Προμηθειών (τηλ. 2813 400.312,332) 
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr  → προκηρύξεις – 

διαγωνισμοί  

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο/χους σύμφωνα με 
το αρθρ. 4 του Ν. 3548/2007 όπως συμπληρώθηκε με το αρθρ 46 του Ν.  3801/2009 (ΦΕΚ 163Α). 

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 

 

Ηράκλειο, 2 Μαρτίου 2023      

Αρ. Πρωτ.: 66682 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Α.Δ.Α:   
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Η υποβολή και αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει με ηλεκτρονική διαδικασία μέσω της ηλεκτρονικής 

πύλης του EΣΗΔΗΣ στις παρακάτω ημερομηνίες: 
 

 

 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 
του ΕΣΗΔΗΣ 

 

7/3/2023 

 

7/3/2023 

 

3/4/2023 ημέρα: 

Δευτέρα 
Ώρα:15.00 

 

7/4/2023 ημέρα: 

Παρασκευή 
Ώρα:10.00 π.μ. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευτεί: 
Στις  7/3/2023 μια (1) φορά στις παρακάτω εφημερίδες οι οποίες στο τιμολόγιο πληρωμής θα επισυνάπτουν και τρία (3) αντίτυπα του 
φύλλου δημοσίευσης: 
α) «ΠΑΤΡΙΣ» email: patris@patris.gr, klironomou@patris.gr 
β) «ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ» email: adverts@neakriti.gr 
Στις 10/3/2023 μια (1) φορά στην παρακάτω εβδομαδιαία εφημερίδα η οποία στο τιμολόγιο πληρωμής θα επισυνάπτει και τρία (3) 
αντίτυπα του φύλλου δημοσίευσης: 
«ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ» email: antilal@otenet.gr 
 
Να τοιχοκολληθεί και να αποσταλεί αποδεικτικό ανάρτησης: 
Στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Κρήτης 
 
Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα  
της Περιφερείας Κρήτης www.crete.gov.gr  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

 

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ 
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