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Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

 
Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες ̟ροσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη 

τιµή για την «̟ροµήθεια και εγκατάσταση εξο̟λισµού για εκσυγχρονισµό και λειτουργία των 
κτισµάτων στέγασης της ιστορικής, λαογραφικής, αρχαιολογικής εταιρείας Κρήτης (ΙΛΑΕΚ) οµάδες 
ειδών 2, 3 και 5» στα ̟λαίσια του Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής Ανά̟τυξης Παλιάς Πόλης 
Χανίων (Ε̟ιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, Πρόσκληση 31 Ε.∆.Α. 
Περιφέρειας Κρήτης).  
Ο συνολικός ̟ροϋ̟ολογισµός ανέρχεται στα 10.610,00 € ̟λέον Φ.Π.Α.23% σύνολο 13.050,30€. H 
δα̟άνη της ̟ροµήθειας θα χρηµατοδοτηθεί α̟ό το Ε.Τ.Π.Α. στο ̟λαίσιο του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων 
Αιγαίου 2007-2013  και θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.7341.003 του ̟ροϋ̟ολογισµού εξόδων του ∆ήµου 
Χανίων, του οικονοµικού έτους 2015. 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στην αίθουσα διαγωνισµών του ∆ήµου Χανίων, Κυδωνίας 29 Τ.Κ. 73135 
Χανιά, στις 7/05/2015, ηµέρα Πέµ̟τη και α̟ό ώρα 10:00 έως 10:30 (ώρα λήξης ε̟ίδοσης ̟ροσφορών) 
ενώ̟ιον της αρµόδιας  Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού.    
Ο κάθε ενδιαφερόµενος ̟ροµηθευτής µ̟ορεί να υ̟οβάλλει ̟ροσφορά για µία ή ̟ερισσότερες οµάδες 
ειδών, για τη συνολική όµως ̟ροκηρυχθείσα ̟οσότητα κάθε οµάδας, ό̟ως αυτές ̟εριγράφονται 
αναλυτικά στις  Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης. Η α̟όρριψη ενός η ̟ερισσοτέρων ειδών 
µιας οµάδας ειδών, ε̟ιφέρει αυτόµατα την α̟όρριψη της ̟ροσφοράς ολόκληρου της οµάδας.  Οι 
οµάδες ειδών είναι οι εξής: 
Οµάδα 2: Ηλεκτρονικός Εξο̟λισµός (̟ροϋ̟ολογισµού 6.650,00 € µη συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) 
Οµάδα 3: Αφυγραντές - κλιµατιστικά  (̟ροϋ̟ολογισµού (3.700,00 € µη συµ̟εριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ) 
Οµάδα 5: Πυροσβεστήρες (̟ροϋ̟ολογισµού 260,00 € µη συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) 
∆εκτοί  στο διαγωνισµό γίνονται όλοι οι αναγνωρισµένοι ̟ροµηθευτές των ειδών  αυτών. 
 
Περισσότερες ̟ληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2821341643-1, ενώ το ̟λήρες κείµενο της 
διακήρυξης διατίθεται α̟ό το Γραφείο Προµηθειών και α̟ό την ιστοσελίδα του ∆ήµου Χανίων 
www.chania.gr.   
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