
                                                                                 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                Ημερ .31/03/2016 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                Αρ.Πρωτ: 533 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

Ταχ. Δ/νση: Διονυσίου 13Α, ΤΚ 71601, Ηράκλειο-Κρήτης 

Τηλ 2813409827, fax: 2813409809 

Πληροφ. Καρδάση Ελένη   

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί με τη διαδικασία της 

συλλογής Προσφορών, για την Παροχή  εργασιών τοποθέτησης πλακιδίων  στο Πάρκο 

Κυκλοφοριακής Αγωγής που υλοποιεί η Κοινωφελής  Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού-

Περιβάλλοντος-Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου.  Η Κοινωφελής Επιχείρηση καλεί τους 

ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις  του άρθρου 2 παρ. 12,13 του Ν. 2286/95 

2. Τις διατάξεις  του άρθρου 4 & 23  του ΕΚΠΟΤΑ.  

3. Τις διατάξεις του Π/Δ 28/80 

4. Τις   διατάξεις   του  άρθρου 209 του Ν.  3463/2006 ( Δ.Κ.Κ.)  

5. Την  27319 / 02 (ΦΕΚ 945 Β΄ / 24-07-2002 ) απόφαση του   υπουργείου  ανάπτυξης .  

6. Ενδεικτικό προϋπολογισμό  που επισυνάπτονται.  

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 7-4-2016 και  στο Πρωτόκολλο της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Ηρακλείου με την ένδειξη: Προσφορά για την τοποθέτησης πλακιδίων  στο Πάρκο 

Κυκλοφοριακής Αγωγής , Διονυσίου 13Α, Τ.Κ 71601 Ηράκλειο, Κρήτης.  

Τηλέφωνα επικοινωνίας:   2813 409827 κα. Καρδάση Ελένη, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

1 . Επένδυση τοίχων με πλακίδια έγχρωμα , κολλητά τιμή 13 ΕΥΡΩ το τετραγωνικό μέτρο + ΦΠΑ  

 

          ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ  

 

2.Επιστρωση δαπέδων με κεραμικά πλακίδια έγχρωμα . Σε στρώση τσιμεντογωνίασματος τιμή 11 ΕΥΡΩ το 

τετραγωνικό μέτρο + ΦΠΑ .  

3. Επίστρωση τσιμεντογωνίας συμπεριλαμβανομένων των υλικών τιμή 6 ΕΥΡΩ +ΦΠΑ  

4. Περιθώρια (σοβατέπια ) από κεραμικό πλακίδιο ( κολλητά)  τιμή 3 ΕΥΡΩ +  ΦΠΑ  

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην τοποθέτηση πλακιδίων με 

την διαδικασία απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών , και καλεί τους ενδιαφερομένους να 

καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές . 

Συμφωνά με : 

                                                                       

Για την  αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω. 

1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων σε κλειστό φάκελο.  

2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται. 

3.  Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη .  

Η προμήθεια αυτή θα πραγματοποιηθεί με τη συλλογή κλειστών προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την 

χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 

του Ν. 3463/06 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  



                                                                                 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα 

ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τη Δημοτική Κοινωφελή 

Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου 

Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων / υποψηφίων Προμηθευτών που θα 

υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής: 

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν θα πρέπει να υποβάλλουν την οικονομική προσφορά σε κλειστό 

φάκελο σφραγισμένο  

Δεν θα γίνονται αποδεχτές οι προσφορές που δεν είναι με τον τρόπο που έχουμε υποδείξει  

 

 

Ο πρόεδρος Δ.Σ 

 

   Γεώργιος Τσαγκαράκης 

 


