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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού στα 

πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης στον Κύκλο 

του Νερού μέσω χρήσης Καινοτόμων Πρακτικών στη Διαχείριση των Όμβριων Υδάτων σε 

Έξυπνες Μεσογειακές Πόλεις» 

 

Ο Δήμος Χερσονήσου, θα προβεί στη σύναψη σύμβασης με απ’ ευθείας ανάθεση   για 

την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος 

«Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης στον Κύκλο του Νερού μέσω χρήσης Καινοτόμων 

Πρακτικών στη Διαχείριση των Όμβριων Υδάτων σε Έξυπνες Μεσογειακές Πόλεις», 

προϋπολογισμού 3.936,00 € (συμπερ. ΦΠΑ 23% ), σε εφαρμογή της υπ ^ αρ. 254/2013 

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να 

καταθέσουν γραπτώς σφραγισμένες  προσφορές. 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 25/11/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, 

στην έδρα του Δήμου Χερσονήσου στις  Γούρνες. Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν και 

μέσω ταχυδρομείου ή ιδιωτικού ταχυδρομείοu (courier). Πληροφορίες δίνονται και 

τηλεφωνικά 28973 40031 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

Η κατακύρωση της προμήθεια θα γίνει με απόφαση  του αρμόδιου Αντιδημάρχου του 

Δήμου Χερσονήσου μετά από την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του ΕΚΠΟΤΑ. Για την 

αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:   

1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων. 

2. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Τεχνικής 

Έκθεσης που συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση. 

Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα συνοδεύεται από: 

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα 

πιστοποιείται η εγγραφή του, το επάγγελμά του και στις δραστηριότητες η εμπορία των 

ειδών της Τεχνικής Έκθεσης. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/85 στην οποία θα δηλώνουν ότι τα 

προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Τεχνικής Έκθεσης 

3. Τεχνικά φυλλάδια με τα χαρακτηριστικά στοιχεία των προσφερομένων ειδών. 

 

 Μ.Ε.Δ. 

 Αντιδήμαρχος Οικονομικών 

 

 

 Μανώλης Διαμαντάκης 

 

Εσωτερική Διανομή : 

1. Φ.Β3 

2. Φ.48β 


