
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       

Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   Γούρνες,09-05-2013 

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                Αρ.Πρωτ.362 

∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Τίτλος Προµήθειας: "Προµήθεια Τροφίµων ,Φρούτων Λαχανικών ,Κρεάτων και 

Άρτου  για το  έτος 2013" 

 Ο φορέας « Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Χερσονήσου» 

προτίθεται να προµηθευτεί για το έτος 2013 Τρόφιµα, Φρούτα Λαχανικά, Κρέατα και Άρτο 

προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες των Παιδικών Σταθµών   του ∆ήµου µε απευθείας 

ανάθεση µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού καθώς κρίνεται κατεπείγον  

προκειµένου να προµηθευτούν τρόφιµα για τους Παιδικούς Σταθµούς. 

Η αποσφράγιση των προσφορών  θα διεξαχθεί την 13
η
 Μαίου 2013, ηµέρα ∆ευτέρα,  και ώρα 

10:00 ενώπιον της οριζόµενης µε την υπ.αριθµ.03/2013 απόφασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

του Νοµικού Προσώπου , επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών  στην αίθουσα συνεδριάσεων  

του Παιδικού Σταθµού της δηµοτικής ενότητας Λ.Χερσονήσου (Ελευθερίας 50 ). 

Οι ενδιαφερόµενοι  µπορούν να προµηθευτούν αντίγραφο των τεχνικών προδιαγραφών  από το  

γραφείο του Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Χερσονήσου που 

στεγάζεται προσωρινά στη ∆ηµοτική Ενότητα Χερσονήσου και εντός του Παιδικού Σταθµού 

αυτής και από την ιστοσελίδα του ∆ήµου www.hersonisos.gr και  καλούνται να καταθέσουν 

γραπτή σφραγισµένη προσφορά ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής. 

Κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της µέσης τιµής  των ειδών η 

οποία θα καθοριστεί από το τµήµα Εµπορίου της Περιφέρειας για τα είδη  όπως αναλυτικά 

περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση. Αρµόδιος για πληροφορίες υπάλληλος ορίζεται η Κα 

Μπορµπουδάκη Παρασκευή, τηλ.2897340052.  Η παραλαβή των προσφορών θα γίνει από 

την αρµόδια επιτροπή ∆ιαγωνισµών και Αξιολόγησης Προσφορών του ΕΚΠΟΤΑ την 13
η
 

Μαίου  2013 και ώρα από τις 9:00 έως 9:30 π.µ.  

Το χρονικό διάστηµα σύµβασης ορίζεται  από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης  έως την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού που έχει ξεκινήσει από το Τµήµα Προµηθειών 

του ∆ήµου Χερσονήσου η οποία εκτιµάται ότι θα είναι µέχρι 31/07/2013.Ενδεικτικός  

Προϋπολογισµός είναι 15.000,00 €, µε Φ.Π.Α.. και θα βαρύνει τον Προϋπολογισµό  του 
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Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Χερσονήσου του ∆ήµου 

Χερσονήσου  για το οικονοµικό έτος 2013.                                                                 

 Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

Βασιλάκης Μιχάλης 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

� Πίνακας Ανακοινώσεων ∆ήµου Χερσονήσου (Γούρνες) 
� Ιστοσελίδα ∆ήµου Χερσονήσου 
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