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ΓΖΜΟ ΥΑΝΗΧΝ 
Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 
Γξεγνξίνπ Ε΄ 50, Υαληά Κξήηεο  73135  
Σει.:  2821341710 
Fax:  2821341709  
www.chania.gr, email: gefthymiou@chania.gr 

Υαληά   02/ 12 /2013 

Α.Π. 103844  

 

                                                                            ΑΓΑ: ΒΛΓΠΩΗ5-ΝΤΓ 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ 

 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΛΗΧΝ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΟ Κ.Α.Μ ζηα πιαίζηα ηεο Γξάζεο «ΒΔΛΣΗΧΖ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΖ ΜΔΟΓΔΗΟΤ (Κ.Α.Μ) – 
ΔΚΤΥΡΟΝΗΜΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ» ηνπ Ο..Α.Α. ΓΖΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ 

 
Ο Αληηδήκαξρνο Υαλίσλ  

 
Δηαθεξύζζεη 

Γεκφζην αλνηθηφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθύξωζεο ηελ 
ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα ΑΝΣΛΗΧΝ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ 
ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΜΔΟΓΔΗΟΤ πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο 167.034,00 επξώ κε Φ.Π.Α.  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΜΟΝ ΠΟΟΣ. ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ ΤΝΟΛΟ 

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζε θαλνληθή 
ιεηηνπξγία αεξφςπθηεο αληιίαο 
ζεξκφηεηαο αέξα – λεξνχ κε ην δνρείν 
αδξαλείαο θαη ηηο αληιίεο θπθινθνξίαο  (2 
ηκρ) φπσο αθξηβψο πεξηγξάθεηαη ζηηο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαίλεηαη ζην 
αληίζηνηρν ζρέδην  

ΣΕΜ 3 31.900 95.700,0 

Λνηπέο πδξαπιηθέο θαη ειεθηξηθέο 
εξγαζίεο φπσο αθξηβψο πεξηγξάθνληαη 
ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κα πιηθά θαη 
κηθξνυιηθά  

ΣΕΜ 1 40.100 40.100,0 

  

 
ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΔΝΧΖ 

Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 
Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΓΖΜΟ ΥΑΝΗΧΝ 

Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

 

 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΖΣΖ & ΝΖΧΝ ΑΗΓΑΗΟΤ 2007-2013 

 
Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο: 

7 - «ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ» 
 

Κωδηθόο ζέκαηνο πξνηεξαηόηεηαο: 
61 –« ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΑ ΥΔΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ» 
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Ο ππό πξνκήζεηα εμνπιηζκόο θαηαλέκεηαη ζηηο παξαπάλω δύν (2) νκάδεο εηδώλ πνπ αλαιύνληαη ζην 
Σεύρνο ηωλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ θαη ην ζπλνδεπηηθό πξνϋπνινγηζκό. 
 
Ο δηαγωληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηηο   08-01-2014 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα από 10:00 έσο 10:30 π.κ 
(ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ) ζηα  γξαθεία ηνπ Δήκνπ Υαλίωλ, Κπδωλίαο 29 ελώπηνλ ηεο 
αξκόδηαο επηηξνπήο δηαγωληζκνύ. 
 
Οη πξνζθνξέο ζα επηδνζνύλ ζηελ επηηξνπή ηνπ δηαγωληζκνύ ηελ εκέξα θαη ώξα πνπ ζα γίλεη ν 
δηαγωληζκόο. Οη πξνζθνξέο δύλαηαη λα απνζηέιινληαη θαη ηαρπδξνκηθώο (κε απόδεημε) ππό ηελ 
πξνϋπόζεζε όηη ζα επξίζθνληαη ζην πξωηόθνιιν ηνπ Δήκνπ Υαλίωλ κέρξη ηελ πξνεγνύκελε ηεο 
εκέξαο ηνπ δηαγωληζκνύ θαη έωο ηηο 14:00. Η δηεύζπλζε πνπ ζα απνζηέιινληαη νη πξνζθνξέο είλαη: 

                                                           ΔΗΜΟ ΥΑΝΙΩΝ 
              ΚΤΔΩΝΙΑ 29 
              Σ.Κ. 73135 

                                                      ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ 
 
Δηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγωληζκό έρνπλ Έιιελεο πνιίηεο, αιινδαπνί, λνκηθά πξόζωπα εκεδαπά 
ή αιινδαπά, ζπλεηαηξηζκνί θαη ελώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ αζθνύλ δξαζηεξηόηεηα ζρεηηθή κε ην 
αληηθείκελν ηνπ δηαγωληζκνύ. 
 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγωληζκό απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο πνπ αληηζηνηρεί 
ζην 5% ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο (κε ΦΠΑ) γηα θάζε κία από ηηο δύν νκάδεο ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ. 
ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ αθνξά πεξηζζφηεξεο απφ κία νκάδεο 
ην πνζφ ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο δηακνξθψλεηαη απφ ηελ άζξνηζε ησλ 
αληίζηνηρσλ πνζψλ. 
 
Ο ρξόλνο ηζρύνο ηωλ πξνζθνξώλ είλαη 10 κήλεο. 
 
Πιεξνθνξίεο, ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ ζα ζπκπιεξωζεί από ηνπο δηαγωληδόκελνπο 
θαη ηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο (αλαιπηηθή δηαθήξπμε, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηερληθή ζπγγξαθή 
ππνρξεώζεωλ, ζπγγξαθή ππνρξεώζεωλ, πξνϋπνινγηζκόο) δηαηίζεληαη από ηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ 
Υαλίωλ νδόο Κπδωλίαο 29, Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηει. 2821341760) κέρξη θαη ηελ πξνεγνύκελε ηεο 
εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. Σα ίδηα έληππα ππάξρνπλ 
θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ Υαλίωλ (http://www.chania.gr/press-release/contests-proclamation). 
 
Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην  Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), 
ζην πιαίζην ηνπ ΔΠ Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ 2007 – 2013 κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Γεκνζίσλ επελδχζεσλ (ΑΔΠ 002/8 κε Κ.Α 2012ΔΠ00280074). 
Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί από ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ Υαλίωλ. 

 

Ο ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΥΑΝΗΧΝ 

  ΠΡΧΣΟΠΑΠΑΓΑΚΖ ΚΧΝ/ΝΟ 

 


