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                                              ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

Ο Πρόεδροσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Ηρακλείου, Γεώργιοσ Βουρεξάκθσ,  προκθρφςςει ανοιχτό δθμόςιο 
θλεκτρονικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν, 

«Προμικεια Κιτρικοφ Οξζοσ».   
Κριτιριο κατακφρωςθσ: τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει 
τιμισ που κα δοκεί για το ςφνολο του Προχπολογιςμοφ των 135.000,00 ευρώ  που ςυμμετζχει ο 
οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, εφόςον τα προςφερόμενα  πλθροφν τισ τε-
χνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.  

 
Σο προσ προμικεια είδοσ κατατάςςεται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 24000000-4. 

  
Σο πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε..Η.ΔΗ.. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε υςτθμικό Αρικμό : Α/Α 157019. 
Η παροφςα ςφμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα. 

Προςφορζσ υποβάλλονται για  το ςφνολο του Ενδεικτικοφ Προχπολογιςμοφ τθσ Διακιρυξθσ που 
ςυμμετζχει ο οικονομικόσ φορζασ. 
Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε ζνα ζτοσ (12 μινεσ) από τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ ςτο ΚΗΜΔΗ. 
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτθν 
Σεχνικι Περιγραφι τθσ  διακιρυξθσ με αρ. πρωτ. 2174/15-3-2022 και θ οποία είναι προςβάςιμθ 
μζςω τθσ Διαδικτυακισ Πφλθσ (www.promitheus.gov.gr).  
 
Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςε ποςοςτό 
2%, δθλαδι ποςοφ 2.700,00 ευρώ. 
NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434.  
Η παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθ ΔΕΤΑΗ.  
 
Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρο-
νικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..), με ςυςτθμικό αρικμό Α/A 157019,  φςτερα από τισ προ-
κεςμίεσ  τουλάχιςτον δζκα πζντε θμερϊν από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ Προκιρυξθσ ςτο 
ΚΗΜΔΗ, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ Ε..Η.ΔΗ.. www.promitheus.gov.gr ςτα γραφεία τθσ 
Δ.Ε.Τ.Α.Η ςτθν οδό Κων. Χατηθγεωργίου 2 , ςτθ  Φοινικιά Ηρακλείου, από τθν επιτροπι διενζργειασ 
διαγωνιςμϊν προμθκειϊν – υπθρεςιϊν τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Η., ωσ 493/2020 απόφαςθ του Δ.. με 
Α.Δ.Α:ΨΣ7ΖΟΡΙΗ-53.   
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  
Ημερομθνία αποςτολισ δθμοςίευςθσ ςτον τφπο: 15/03/2022.  
Ημερομθνία δθμοςίευςθσ ςτο ΚΗΜΔΗ και site ΔΕΤΑΗ 15/03/2022 .   
Ημερομθνία δθμοςίευςθσ ςτο Ε..Η.ΔΗ..: 15/03/2022.  

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: Ψ7ΣΧΟΡΙΗ-386





Ημερομθνία υποβολισ προςφορών του διαγωνιςμοφ: 16/03/2022, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 09:00 
πμ.  
Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορών : 06/04/2022 θμζρα Σετάρτθ  και ϊρα 15:00 μ.μ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 13/04/2022 θμζρα  Σετάρτθ  και  ϊρα : 10:00 π.μ. 
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται κατά τισ εργάςιμεσ 
θμζρεσ και ϊρεσ ςτα γραφεία τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Η., ςτο Βιολογικό Κακαριςμό ςτθ Φοινικιά, Σμιμα Προ-
μθκειϊν Δ.Ε.Τ.Α.H. κ. Γ.Αμανάκθ, Σθλ.: 2810-529379, Φαξ: 2810-263678, Εmail: gwama-
naki@hotmail.gr).  
Οι αναλυτικοί όροι τθσ Διακιρυξθσ κακϊσ και θ Περίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ, και ο προχπολογιςμόσ 
κα αναρτθκοφν ςτο ΚΗΜΔΗ και ςτθν διαδικτυακι ιςτοςελίδα τθσ Δ.Ε.Τ.Α.H. www.deyah.gr).  
Η δαπάνθ των δθμοςιεφςεων βαρφνει τον ανάδοχο βάςει του 3548/2007 άρκρο 4 παρ.3 και 
ν.3801/2009 άρκρο 46.  
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδροσ Δ.. ΔΕΤΑH 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΟΤΡΕΞΑΚΗ 

 

 

1. Ημεριςια Ηρακλείου «ΠΑΣΡΙ» 

2. Νζα Κριτθ 

3. Εβδομαδιαία  Ν. Ηρακλείου «ΑΠΟΨΗ ΣΟΤ ΝΟΣΟΤ» 
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