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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.∆Η.Ρ. 
 

∆ιακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό σύµφωνα µε το Π.∆. 28/80 (Περί 
εκτέλεσης έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α), το Ν. 3463/2006 και µε τους όρους της διακήρυξης 
«Ήχος και Φως της Γιορτής Κρητικής ∆ιατροφής 2016». 

Η Εργασία «Ήχος και Φως της Γιορτής Κρητικής ∆ιατροφής 2016», προϋπολογίσθηκε: στο 
ποσό των 6.200,00 €. 
Η δαπάνη της εργασίας θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. του προϋπολογισµού εξόδων της Κ.Ε.∆Η.Ρ. 
για το έτος 2016. 
Ειδικότερα η παροχή υπηρεσιών αφορά την κάλυψη µε υπηρεσίες Ήχου και Φωτός των 
εκδηλώσεων της Γιορτής Κρητικής ∆ιατροφής 2016 και πιο συγκεκριµένα από την Παρασκευή 
1/7/2016 έως και την Πέµπτη 7/7/2016 και σύµφωνα µε την Τεχνική Μελέτη. 
Ο διαγωνισµός θα γίνει στα Γραφεία της Κ.Ε.∆Η.Ρ. στο Ρέθυµνο, στην οδό Αρκαδίου αρ. 48-50 την 
29

η
 του µηνός Ιουνίου του έτους 2016 ηµέρα Τετάρτη του έτους 2016 και ώρα 12:30 έως 12:45 

(λήξη κατάθεσης προσφορών) από την αρµόδια επιτροπή. 
Εάν για λόγους ανωτέρας βίας ο ∆ιαγωνισµός δεν µπορέσει να γίνει εκείνη την ηµεροµηνία, τότε θα 
γίνει την Πέµπτη 30 Ιουνίου του ίδιου έτους και την ίδια ώρα. 
Ανάδοχος της παροχής υπηρεσιών ανά εκδήλωση ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει το 
µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες του ενδεικτικού προϋπολογισµού των 
εκδηλώσεων της µελέτης της διακήρυξης και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.∆. 
28/1980. 
Στη δηµοπρασία µπορούν να λάβουν µέρος αναγνωρισµένα φυσικά και νοµικά πρόσωπα ή/και 
σύµπραξη αυτών που ασχολούνται µε την παροχή υπηρεσιών ήχου, ηχοληψίας, φωτισµού κ.λ.π., 
γεγονός που αποδεικνύεται µε την προσκόµιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιµελητήριο. 
Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται σε 2% επί του ποσού του συνολικού ενδεικτικού 
προϋπολογισµού των εκδηλώσεων για τις οποίες κατατίθεται προσφορά και θα απευθύνεται στην 
Κ.Ε.∆Η.Ρ.. 
Πληροφορίες και τεύχος διακήρυξης δίδονται στα γραφεία της Κ.Ε.∆Η.Ρ. στο Ρέθυµνο, στην οδό 
Αρκαδίου, αρ. 48-50 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ή στα τηλ. 2831040157 και 2831040150. 
 
 
 Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.∆Η.Ρ. 
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