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Ταχ. Δ/νση : Σταυρωμένος – 71004 Ηράκλειο 
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Πληροφορίες :Χαρ. Γ. Κουτρούλης 

Τηλέφωνα : (2810) 379.347 
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ΘΕΜΑ : Περίληψη διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για  την επιλογή Αναδόχου εκπόνησης 

μελέτης  “ Μελέτη ανάπτυξης και βελτίωσης υδρευτικών και αρδευτικών δικτύων ΤΕΙ 

Κρήτης στο Ηράκλειο 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 
 

1. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό, σύμφωνα με την με αρ. 42/Θ 25ο /26-11-2020 Απόφαση της Συγκλήτου, με 

αντικείμενο την εκπόνηση της μελέτης : Μελέτη ανάπτυξης και βελτίωσης υδρευτικών και 

αρδευτικών δικτύων ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και των τευχών δημοπράτησης. 

 

2. Διάρκεια σύμβασης: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης 

ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης σε δέκα (10) 

μήνες. 
 

3. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 150.646,86€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(24%) 
 

Αντικείμενο του έργου της παρούσας προκήρυξης αφορά το σύνολο των μελετών 

συμπεριλαμβανομένων και υποστηρικτικών, που αφορούν στην κατασκευή δικτύων ύδρευσης και 

άρδευσης στον ευρύτερο οικοπεδικό χώρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου όπως 

περιγράφονται στα αναλυτικά τεύχη του διαγωνισμού. 
 

 

4. Κριτήριο Ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Ηράκλειο      : …….. / 02 /2021 

Αριθ. Πρωτ. : …………….. / Φ140 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

ΣΧΕΔΙΟ  
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5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη Διακήρυξη και όλα τα συνοδά τεύχη 

δημοπράτησης σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 

(Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: …………….................) και από την ιστοσελίδα του ΕΛΜΕΠΑ 

(www.hmu.gr) 

 

6. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι τις 22 Μαρτίου 2021 και 

ώρα 15:00 μ.μ στην Ελληνική γλώσσα. 

 

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

πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών 

που αναφέρονται στη διακήρυξη. 
 

8. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, είναι απαραίτητη η υποβολή Εγγυητικής Επιστολής 

Συμμετοχής ποσού 2.400,00€. Η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να εκδοθεί 

σύμφωνα με τα ζητούμενα της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων της. 
 

9.  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για 

μέρος του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης. 

 
10. Η μελέτη χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ ΕΛΜΕΠΑ 

 

11. Στοιχεία επικοινωνίας: κ. Χαράλαμπος Κουτρούλης, τηλ:. 2810379347, email:. kutrulis@hmu.gr  

 

 

        Ο Πρύτανης  του Ελληνικού 
        Μεσογειακού Πανεπιστημίου 
 
 
  
 
        Νικόλαος Κατσαράκης 
         Καθηγητής 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 
 

1. Εφ. ΠΑΤΡΙΣ 
2. Εφ. ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ 
3. Εφ. Φωνή Μαλεβιζίου 

 
 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 24/02/2021 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

………/02/2021 

 

 

 

 

Τερψιχόρη Μαρή 

 

                                       

 

 

Χαράλαμπος Γ. Κουτρούλης 
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