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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Εκδήλωση ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφορών για αγορά προϊόντων για κέρασμα στα πλαίσια της 
συνδιοργάνωσης με την Αδερφότητα Μικρασιατών Νομού Χανίων “ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ”,  το Ίδρυμα 
της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και την Δημοκρατία και τον Δήμο Χανίων έκθεσης με 
θέμα: “Η Αττική και η Κρήτη υποδέχονται τους πρόσφυγες του 1922” στον εκθεσιακό χώρο του τεμένους 

Κιουτσούκ Χασάν (Γιαλί Τζαμισί)  με απευθείας ανάθεση.

Ο  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις  σχετικές  διατάξεις  του  N.3852/07-06-10  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,
2. Τις διατάξεις του αρ.2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95 
3. Τις σχετικές διατάξεις του αρ.23 του ΕΚΠΟΤΑ (ΦΕΚ Β΄185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02  
4. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006), 
5. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ A 263/23-12-2008).
6. Τον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  έτους  2014  στον  Κ.Α.  15-6471.001 “Έξοδα  πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων”  του οποίου  προβλέπεται  πίστωση  20.000,00€  για  δαπάνες  πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων.

7. Την υπ’ αρ.  290/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την ψήφιση πίστωσης ποσού 700,00€ 
από τα οποία 200,00 € θα καλύψουν την αγορά κερασμάτων.  

8. Την υπ’ αρ. πρωτ. 23113/24-03-2014 εισήγηση του Τμήματος Πολιτιστικών - Αθλητισμού  
9. Την  υπ’  αρ.  50/10-02-2014  απόφαση  Δημάρχου  Χανίων  περί  ορισμού  Αντιδημάρχων  και 

μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
10. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση  για αγορά προϊόντων για κέρασμα μετά τα 
επίσημα εγκαίνια της έκθεσης (Κυριακή 30 Μαρτίου 2014) και καθ όλη την διάρκεια της έκθεσης με θέμα: 
“Η Αττική και η Κρήτη υποδέχονται τους πρόσφυγες του 1922” από 31 Μαρτίου έως 15 Απριλίου 2014 με 
τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 
          

1 λιτό παραδοσιακό κέρασμα σε μορφή μπουφέ το οποίο θα τοποθετείτε από υπαλλήλους του 
Δήμου Χανίων και κατά συνέπεια θέλουμε μόνο την αγορά των προϊόντων για το κέρασμα ως εξής:

• παραδοσιακά βουτήματα βουτύρου 500 gr σε σακουλάκι (10 τεμάχια)
• κριτσίνι ηλιόσπορου 300γρ σε σακουλάκι (20 τεμάχια)
• κριτσίνι κρίθινο με ελαιόλαδο 150 gr σε σακουλάκι (15 τεμάχια)

• ζαχαρούχος πορτοκαλάδα 1.850 gr (4 τεμάχια) 
• καραμέλες φρούτου ανάμεικτες χύμα 5 κιλά 
• εμφιαλωμένο νερό 1,5 λίτρου (100 τεμάχια) 
• χαρτοπετσέτες λευκές 100 φύλλων 15 εκ. Χ 15 εκ. (10 τεμάχια)   
• ποτηράκια νερού πλαστικά μίας χρήσης λευκά 200 ml (500 τεμάχια)
  

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  υποβάλλουν  τις  οικονομικές  προσφορές  τους  με  την  ένδειξη 
προς       Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραφείο Προμηθειών,    προσφορά για αγορά προϊόντων για   
κέρασμα   για   την συνδιοργάνωση   έκθεση  ς   με θέμα: “Η Αττική και η Κρήτη υποδέχονται τους πρόσφυγες   
του 1922”     Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135   τηλέφωνο πληροφοριών 28213 41760,  μέχρι την Πέμπτη 27 
Μαρτίου 2014.
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 O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝOΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Δήμαρχο Χανίων
2. Αντιδήμαρχο Χανίων κ. Πρωτοπαπαδάκη Κων/νο
3. Αντιδήμαρχο Χανίων κ. Λειψάκη Δημήτριο
4. Επιτροπή Διενέργειας Αξιολόγησης Προσφορών Διαγωνισμών Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ & 

Αξιολόγησης Προσφορών απευθείας αναθέσεων Προμηθειών, κ Αντωνακάκη Χρυσή 
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