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           ΠΡΟΣ 
Τους ενδιαφερόµενους

  
 

Ο ∆ήµος µας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προµήθεια «νερών για τις αθλητικές 

εκδηλώσεις του ∆ήµου». 

Παρακαλούµε να µας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προµήθεια,  

µέχρι την 25η Απριλίου 2017  

Στην παρούσα πρόσκληση επισυνάπτεται Τεχνική Περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄). 

Με την υποβολή της προσφοράς προσκοµίζονται στην Υπηρεσία από τους 

ενδιαφερόµενους φορείς: 

Α. ΦΕΚ σύστασης, αν πρόκειται για εταιρία 

Β. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου 

Γ. Φορολογική ενηµερότητα 

∆. Ασφαλιστική Ενηµερότητα  

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση 

υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η 

οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας 

δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη 

της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την 

κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε 

το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο 

αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 

όργανο. (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016)  

          Η Προϊσταµένη 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

& ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

 

  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ 

                                             ΚΛΑ∆ΟΥ ΠΕ ∆/ΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

ΑΔΑ: 60ΤΨΩ1Ψ-22Η



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 
 
         
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 
 
 
 
ΘΕΜΑ: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.» 
 

 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  :     ΠΟΡΟΙ ∆ΗΜΟΥ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :     390€ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
 
 
 
  

  Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια νερών για τις Αθλητικές Εκδηλώσεις  του 
Τµήµατος Αθλητισµού του ∆ήµου Ρεθύµνου.  
 Η δαπάνη της προµήθειας θα καλυφθεί από πιστώσεις ΠΟΡΟΙ ∆ΗΜΟΥ µε τον  κωδικό   
Κ.Α. 15.6472.017 που έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Ρεθύµνου για 
το έτος 2017.  
 Η παραπάνω προµήθεια θα διενεργηθεί µε τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 
4412/2016 µε απευθείας ανάθεση ∆ηµάρχου. 

 
 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

∆ΑΠΑΝΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 Νερά 500ml τεµ 3000 0,13 390 ευρώ 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                            Ρέθυµνο  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 

                            

                                                                                                                    

       Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  

 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                   ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                  

ΗΚΕ                                                                   
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