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ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Ο Δήμος Χερσονήσου προκειμένου να προβεί στην υπηρεσία με τίτλο « Μίσθωση χημικών 
τουαλετών» σύμφωνα με την υπ αριθμό ΔΠΕ5/2016  Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος 
και Αγροτικής Παραγωγής και την 188/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο τη 

χαμηλότερη τιμή έως στις 25/5/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 19.557,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.  

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε 
ευρώ και θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Οι προσφορές κατατίθενται ή 
αποστέλλονται με συστημένη επιστολή ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στην 
υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου (δημοτικό κατάστημα Γουρνών) σε σφραγισμένο φάκελο, 
με την ένδειξη στο εξωτερικό μέρος του φακέλου με κεφαλαία γράμματα :  

ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ» 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΟΥΡΝΕΣ (ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ) – Τ.Κ. 70014 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται από την Υπηρεσία. 

Ο φάκελος προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού υποχρεωτικά πρέπει να περιλαμβάνει : 

Α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής με την οποία 
δηλώνουν ότι : 

1. Έλαβα γνώση όλων των όρων των τεχνικών προδιαγραφών βάσει των οποίων γίνεται 
η υπηρεσία  και ότι τους αποδέχομαι αυτούς πλήρως χωρίς καμία επιφύλαξη. 

2. Η προσφορά μου δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές. 

3. Ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή μου από διαγωνισμούς του Δημοσίου και 
Ο.Τ.Α, δεν έχω κηρυχθεί έκπτωτος, δεν έχω υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά 



την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας και ότι είμαι συνεπής στην 
εκπλήρωση των συμβατικών μου υποχρεώσεων όπως επίσης και των υποχρεώσεων 
μου προς Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα.   

Β)   Καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Μέσα στο 
φάκελο αυτό θα περιέχονται επί ποινή αποκλεισμού, όλα τα τεχνικά στοιχεία που ζητούνται 
στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της Τεχνικής Έκθεσης.  

Γ)   Καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Μέσα 
στο φάκελο περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου, συμπληρωμένη στο έντυπο 
τιμολόγιο προσφοράς .  

Δ)  Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου για την συνάφεια του επαγγέλματος 

 

Πληροφορίες για την ανωτέρω υπηρεσία όσο αφορά  τις τεχνικές προδιαγραφές  
παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2897340017 κα 
Αναστασίου Θεοφανή , για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία στο Τμήμα Προμηθειών στο 
τηλέφωνο 2813404635 κ. Καλαθάκης Κωνσταντίνος . 

 

 

 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

         Πλευράκης  Εμμανουήλ 

 
 
 
 
 
Συνημμένα: 
1. Η  ΔΠΕ5/2016 Μελέτη  της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγροτικής Παραγωγής. 
2. Έντυπο τιμολογίου προσφοράς .  

 
 


