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Ο Αληηδήκαξρνο Φαλίσλ πξνθεξύζζεη δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε 
θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ ρακειόηεξε ηηκή πνπ λα πιεξνί ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (παξάγξαθνο 1 ηνπ 
άξζξνπ 19 ηνπ Π.Δ. 28/80), γηα ηελ αλάδεημε  αλαδόρνπ εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν «Ναυαγοσωστική  
κάλυψη - προστασία παραλιών Δήμου Χανίων» πξνϋπνινγηζκνύ  189.608,19 €  € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ηνπ Φ.Π.Α. 23%. 

Φνξέαο Υινπνίεζεο ηνπ έξγνπ είλαη ν Δήκνο Φαλίσλ. 

Τν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ην ηνπο ηδίνπο πόξνπο ηνπ Δήκνπ Φαλίσλ. 

Δαπάλε δεκνπξαηνύκελσλ εξγαζηώλ γηα 2014:  189.608,19 €  

Η δεκνπξάηεζε ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

1. Τνπ Π.Δ. 28/80 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηώλ Ο.Τ.Α.», (Φ.Ε.Κ. 11Α/1980), όπσο απηό έρεη    
ηξνπνπνηεζεί, ζπκπιεξσζεί θαη ηζρύεη, 

2. Τνπ N. 3463/2006  « Κώδηθαο Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ»  
3. Τνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο – 

Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» 
4. Τνπ αξζξ.20 ηνπ ΠΔ 60/2007 

 

Ο δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζηηο 29 Απριλίου  2014 ημέρα Σρίτη  και ώρα 9.00- 9.30 π.μ. . (ιήμε παξαιαβήο 
πξνζθνξώλ), ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ Φαλίσλ, Κπδσλίαο 29, ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο  Επηηξνπήο. 

Σηε δεκνπξαζία γίλνληαη δεθηά θπζηθά πξόζσπα, λνκηθά πξόζσπα, εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ή 
θνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθώλ επηρεηξήζεσλ, ελώζεηο εξγνιεπηώλ θαη ζπλεηαηξηζκνί, πνπ αζθνύλ 
επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα άκεζα ζρεηηδόκελε κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία θαη ηελ ππνβνιή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο απαηηείηαη, επί πνηλή 
απνθιεηζκνύ, ε θαηάζεζε εγγύεζεο. Τν ύςνο ηεο εγγύεζεο νξίδεηαη ζην πνζνζηό 3% ηεο 
πξνϋπνινγηδόκελεο αμίαο ηνπ έξγνπ, ήηνη ζην πνζό ησλ   πέληε ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ νγδόληα νθηώ   επξώ θαη 
είθνζη ηέζζεξα ιεπηά  (5.688,24 €) 

Οη ελδηαθεξόκελνη  κπνξνύλ λα παξαιάβνπλ ηελ δηαθήξπμε γηα ηελ ζύληαμε θαη ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο 
ηνπο, όιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο κέρξη θαη ηελ πξνεγνύκελε ηνπ Δηαγσληζκνύ, θαη θαηά ηηο ώξεο 08.00 κέρξη 
14.30 από ηελ Δ/λζε Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ (Γξαθείν Πξνκεζεηώλ) ηνπ Δήκνπ Φαλίσλ, Κπδσλίαο 29, 
Φαληά  , ηειέθσλν 28213 41760, fax 28210 93300 θαη από ην site ηνπ Δήκνπ www. chania.gr  
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