
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                        Γούρνες, 22/05/2014 

ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ               Αριθµ. Πρωτ. : 534 

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 

            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
Το ΝΠ∆∆ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου 
Χερσονήσου ανακοινώνει  ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση της 
«Προµήθειας Συστηµάτος Καθαρισµού Νερού» και καλεί τους 
ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές σύµφωνα 
µε : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12,13 του Ν.2286/95  
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 , (∆.Κ.Κ.) 
4. Την 27319 /02 (ΦΕΚ 945 Β΄/  24- 07-2002 ) απόφαση του 

Υπουργείου Ανάπτυξης 
5. Την 21/2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης ∆ήµου Χερσονήσου µε την οποία εγκρίθηκε η 
διάθεση πίστωσης του µε τίτλο «Προµήθεια συστήµατος 
καθαρισµού νερού» του προϋπολογισµού του ΝΠ∆∆ 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Χερσονήσου , 
οικονοµικού έτους 2014. 

 
Προσφορές γίνονται δεκτές από την ηµεροµηνία ανάρτησης της 
παρούσας στην ιστοσελίδα και τον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου 
Χερσονήσου , ηµέρα 22/05/2014  έως και την 27/05/2014 και 
ώρα 10.30 π.µ. (λήξη επίδοσης  προσφορών) , είτε ιδιοχείρως , είτε 
µε το ταχυδροµείο ή µε ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) στο γραφείο 
του Τµήµατος Λογιστηρίου του Νοµικού Προσώπου , που στεγάζεται 
προσωρινά στο χώρο του ∆ηµοτικού Παιδικού Σταθµού Χερσονήσου, 
Ελευθερίας 50, 70014 Χερσόνησος , τηλ. 28973 40052 & 28970 
22840 , όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες , υπεύθυνοι : κα 
Αργυράκη Μαρία και Μπορµπουδάκη Παρασκευή. 
∆εκτές γίνονται  µόνο ενσφράγιστες προσφορές . Σε αντίθετη 
περίπτωση απορρίπτεται η οικονοµική προσφορά. Ο ενδιαφερόµενος 
µπορεί να λάβει µέρος είτε για όλα τα είδη είτε για µέρος της 
προµήθειας . 
Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό  των 3.000,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., (23%). 
Το Νοµικό Πρόσωπο διατηρεί το δικαίωµα αν οι τιµές που θα πετύχει 
είναι χαµηλότερες του Ενδεικτικού Προϋπολογισµού να αυξήσει τις 
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ποσότητες των ειδών µέχρι να εξαντληθεί το ποσό που έχει διατεθεί 
από το ∆.Σ. 
Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η προµήθεια  οφείλει πριν την 
υπογραφή της Σύµβασης να προσκοµίσει στο Νοµικό πρόσωπο 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ίση µε το 10% της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. 
 Το κριτήριο για την κατακύρωση της προµήθειας είναι η χαµηλότερη 
τιµή . Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα 
παρακάτω: 
 

1. Η οικονοµική προσφορά των συµµετεχόντων 
2. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών 
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης 

απορρίπτεται 
4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους 

όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται 
5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών 

κρίνεται ως απαράδεκτη. 
 
Η κατακύρωση της προµήθειας  θα γίνει µε απόφαση Προέδρου Του 
∆.Σ. µε την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του ΕΚΠΟΤΑ.  
 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 
 
 

Βασιλάκης Μιχάλης 
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